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Sammanfattning 

Följande arbete är en studie av den tid och samhälle som Rossinis opera L’italiana in Algeri 
skapades i och syftar till att ligga till grund för en rollgestaltning av operans huvudroll, 
Isabella, som är både musikaliskt och historiskt tidstrogen. Studiens huvudfrågeställning är 
”Vem är Isabella?”. För att svara på frågeställningen har jag genomfört litteraturstudier som 
behandlat Rossini, librettisten Angelo Anelli, Italiens historia, operans roll i samhället, 
kvinnornas ställning i samhället, sångtekniken bel canto, teatertekniken commedia dell’arte 
och om att tolka Rossinis notskrift korrekt. I min analys har jag också använt mig av 
personliga erfarenheter från mina studier på Conservatorio di musica ”Giuseppe Verdi” i 
Milano, Italien. Resultatet av studien visar att rollen Isabella kommer från en lång tradition av 
komedi, både inom teater och opera, men att hon också kan ses som en politisk symbol. Detta 
är grunden för gestaltningen, men utöver detta har jag också funnit att det finns plats att öka 
rollens komplexitet genom att, där det finns utrymme, visa Isabellas mer sårbara sida i 
kontrast till hennes hjältinnekaraktär. Resultatet visar också att bilden av den italienska 
kvinnan är komplex och problematisk, där en kvinnlig självständighet efterfrågas, men bara 
om den sker på mäns villkor. Arbetet har lett till en grundkunskap som är till stor hjälp i min 
gestaltning av Isabella, men som även kommer att följa med mig i framtiden och ligga till 
grund för en bättre förståelse för den italienska operavärlden och dess verk. 
 

 

Nyckelord: Opera, Rossini, interpretation, operahistoria, bel canto, l’italiana in Algeri, opera 
buffa 
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1   Inledning 

1.1  Frågeställning 

Våren 2015 studerade jag italiensk opera i Milano, Italien och fick då möjlighet att sjunga två 
arior ur operan L’italiana in Algeri av Rossini. Det väckte min nyfikenhet, och fick mig att 
vilja förstå mer om vilken roll opera spelade i det italienska samhället. Vem var Rossini? 
Vilket samhälle verkade han i? Vem var operan för, och vad betydde den för publiken? Hur 
lät musiken då? Vilken ställning hade kvinnorna i operan? Vem var egentligen huvudrollen 
Isabella? 

1.2  Syfte och mål 

Min studie syftar till att studera den tid och samhälle som Rossinis opera L’italiana in Algeri 
skapades i för att göra en rollgestaltning som är både musikaliskt och historiskt tidstrogen.  

Genom att öka min kunskap om italiensk opera i allmänhet och Rossinis opera i synnerhet 
samt vilken roll den hade i samhället får jag bra förutsättningar att göra en rolltolkning av 
Isabella. För detta krävs även en ökad kunskap om utförandepraxis. 

1.3  Tillvägagångssätt  

För att förstå samhället Rossini levde i har jag läst litteratur om Rossini själv, librettisten 
Angelo Anelli, Italiens historia, operans roll i samhället, kvinnornas ställning i samhället, 
sångtekniken bel canto, teatertekniken commedia dell’arte och om att tolka Rossinis notskrift 
korrekt. I min analys har jag också använt mig av personliga erfarenheter från mina studier på 
Conservatorio di musica ”Giuseppe Verdi” i Milano, Italien. Där studerade jag klassisk sång 
med fokus på den italienska sångtekniken men jag studerade också en kurs i commedia 
dell’arte. Med hjälp av dessa delar gör jag en tolkning av Isabella som är förankrad i Rossinis 
Italien och i mig själv.  

Eftersom arbetet ska ligga till grund för min tolkning av operans huvudroll, Isabella, kallar jag 
det för en interpretationsstudie. Att gestalta en roll är något som jag i framtiden kommer att 
göra ofta i mitt yrke som sångerska. I detta arbete får jag utrymme att kombinera de 
kunskaper jag förvärvat under min utbytestermin i Italien med andra relevanta källor för att 
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skapa mig en bild av hur kompositören och librettisten såg på sin huvudkaraktär för att sedan 
lägga till min personliga tolkning. Arbetet kommer att avslutas med en nedkortad scenisk 
föreställning av L’italiana in Algeri, där jag genom att gestalta Isabella omsätter mina 
kunskaper i praktik.  
 
Jag har i mitt arbete eftersträvat ett så vetenskapligt tillvägagångsätt där det är möjligt, men 
betonar att det ligger i den konstnärliga uppsatsens natur att starkt färgas av författarens egen 
tolkning.  
 
Jag har medvetet gjort mitt urval av källor från böcker och uppsatser som skrivits av erkända 
författare, och som haft så nära koppling till Italien eller den italienska operakonsten som 
möjligt. Jag utgick från början från den information som finns publicerad i klaverutdraget av 
L’italiana in Algeri där rättigheterna har funnits i förlagets ägo sedan Rossinis dagar, och som 
också skrivits i samarbete med Fondazione Rossini som är en ideell stiftelse som har i 
uppdrag att bevara och sprida kunskapen om Rossini och hans verk. I förordet till 
klaverutdraget nämns också Philip Gosset, som jag också använt som källa. Jag har också valt 
att använda två italienska välkända musikologer, Rodolfo Celletti samt Nino Pirotta. I övrigt 
har jag använt källor från erkända akademiska arbeten publicerade av Oxford University, The 
University of Chicago samt Stanford University. 
 
Rossinis liv finns väldokumenterat, trots att han levde för 200 år sedan. Han blev tidigt en 
mycket välkänd person och den första biografin om Rossini skrevs redan då han själv var ung. 
Det var biografin Vie de Rossini (Stendhal, 1824) av M. Lévy, mer känd under pseudonymen 
Stendhal. Jag har inte använt mig av själva biografin, men har i stället läst Nils-Olov Franzens 
biografi Rossini (Franzen, 1951), som har använt bland annat Vie de Rossini som källa. I flera 
av de källor jag använt är även Rossinis egna brevkorrespondens en källa, och finns även ofta 
citerad.  
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2  Operans roll i Rossinis Italien 

2.1  Italien och dess operascen då det begav sig 

Vid 1800-talets början var operan det italienska folkets främsta underhållning och mötesplats. 
Teatern var stadens viktigaste byggnad där främst överklass och borgare samlades om 
kvällarna för att umgås, göra affärer och diskutera. Teatrarna finansierades bland annat av att 
rika familjer säsongsvis abonnerade ett bås i teatern. Ofta var det föreställning nästan varje 
kväll och man varvade några olika operor under en säsong. Vanligtvis spelades det någon 
lyckad uppsättning från ett tidigare år eller från en annan stad, men publiken krävde också att 
få se nya operor. Efterfrågan kan jämföras med dagens biofilmer. (Franzén, 1951, s. 23–25) 
Opera var inte bara underhållning, utan liksom de flesta konstformer var det en viktig kanal 
för tankar om politik och samhälle. Italien var i början på 1800-talet inte ett enat land utan 
bestod av flera självständiga eller ockuperade områden. Nord-Italien blev mellan 1797–1799 
ockuperat av Napoleon och utropat som kungariket Italien under Frankrike. Innan detta hade 
regionen varit ockuperad av bland annat Spanien under en tid. När Napoleon anlände sågs han 
som en befriare då han själv talade om att ena Italien. Trots att han styrde Nord-Italien under 
en förhållandevis kort period bidrog han till att skapa en gemensam italiensk identitet och 
tanken om ett enat Italien. Veneto, regionen där Venedig är huvudstad, var ockuperat av 
Österrike. Det var en osäker tid då de olika norditalienska regionerna pendlade mellan att vara 
ockuperade och att vara självständiga. Efter Napoleons fall 1815 inleddes en period av uppror 
mot övermakter i ett försök att ena Italien vilket lyckades 1861. I denna politiskt oroliga 
period stärktes den gemensamma italienska identiteten och där spelade operan en viktig roll. 
(Ankarloo, 1993) 
 
Operapubliken uttryckte sin åsikt omedelbart och hänsynslöst. Efter en premiär kunde man 
läsa i tidningen om föreställningen och på gator och torg hördes diskussioner och åsikter om 
det nya verket. Säkert kunde man också höra en och annan nynna på en speciellt populär 
melodi från en aria. (Franzén, 1951, s. 23–24) 
 
Då efterfrågan var så stor skrevs det väldigt mycket opera vid den här tiden och 
produktionshastigheten var hög. I förhållande till hur många som skrevs är det få av dessa 
operor som har överlevt fram till idag. Det var ett väloljat maskineri där kompositören skrev 
musiken samtidigt som ensemblen övade in den. Först skrevs melodierna till sångarna 
tillsammans med enkla harmonier och baslinjer som ackompanjemang, sedan kopierades 
dessa av kopiatörer och när de kom tillbaka till kompositören skrev denne 
orkesterarrangemanget. Recitativen skrevs ofta av någon annan än kompositören, det kunde 
till exempel göras av en kompositionselev. På det här sättet kunde en helkvällsopera 
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komponeras på endast ett fåtal veckor. Blev operorna omtyckta spelades de i flera säsonger 
och gjorde turnéer till andra städers teatrar. Det hände dock ofta att partier skrevs om eller att 
arior byttes ut mot en annan från en helt annan opera. Rollerna komponerades ofta för en 
specifik sångare och kunde skrivas om för att bättre passa den nya rolltolkaren. Riktigt 
skickliga sångare blev ofta hyllade av publiken och ombads sjunga sina arior flera gånger om 
de gjorde det bra. Sångarna hade ofta egna favoritarior som de ibland insisterade på att få 
sjunga istället för den egentliga arian i operan, varför ariorna ibland helt sonika byttes ut. 
(Franzén, 1951, s. 25–32) 

2.2  Kvinnors ställning i det italienska samhället under 1700-
talet 

Italien var under 1700-talet målet för många unga resande européer som reste som en del av 
sin utbildning. Italien var då, liksom idag, ett land fullt av kultur, arkitektur, historia, 
litteratur, vetenskap och natur som många önskade besöka. Det skrevs många reseskildringar 
om Italien och italienarna, och genom dessa kan vi skapa oss en bild av hur landet uppfattades 
av omvärlden men också om hur det faktiskt såg ut och fungerade. Något som är mycket 
intressant är bilden av kvinnans och mannens roll i samhället och i kulturen. Det var en viktig 
period för omvärderandet av könsroller och för en ny förståelse av sexuellt agerande och nära 
relationer. Det fanns möjligheter för kvinnor att utbilda sig och att bli högt uppskattade 
professorer och lärda. I Italien lyftes städernas lärda kvinnor fram som något unikt för staden i 
sig, Italien var ännu inte ett enat land och regionerna hävdade sig gärna mot varandra. I resten 
av Europa såg man det däremot som ett italienskt fenomen. De italienska kvinnor som var 
professorer, poeter, filosofer eller lärda på andra sätt kom oftast inte från aristokratin utan från 
den högre medelklassen. De var döttrar till artister, målare, förläggare, advokater eller till och 
med bönder som visat en talang för något som de sedan fått möjlighet att utveckla vidare. 
Dessa kvinnor var inte många, allmän utbildning för kvinnor i Italien fanns ännu inte, men att 
de erkändes av sin omgivning var i sig något stort under denna tidsperiod. Deras respektive 
karriärer skedde oftast vid sidan av deras roll som hustru, mor, dotter eller syster vilket 
fortfarande var hennes viktigaste roll. (Findlen, Wassyng Roworth & Sama, 2009, s. 1–20) 
 
Den italienska kvinnans sexualitet beskrevs i stereotyper som antingen katolskt kysk innan 
äktenskapet eller som fräck, omoralisk och promiskuös för gifta kvinnor. Detta kom sig delvis 
av att det var mode för gifta kvinnor i högre sociala kretsar att hålla sig med en eller flera 
manliga kompanjoner, cicisbeo. Ordet cicisbeo kan härstamma från grekiskans cicys sbeo 
vilket betyder ”en utsläckt kraft” eller med ett annat ord, feminiserad. En cicisbeo var en man 
som lyfte fram sina kvinnliga drag och tjänade den gifta kvinnan som vän, beskyddare eller 
älskare. (Findlen m.fl., 2009, s. 22) Musikens motsvarighet är den manliga kastratsångaren 
som var omåttligt populär inom opera i 1700-talets Italien. Kastratsångaren sjöng med en 
mycket ljus stämma, högre än en sopran i vissa fall, och kunde tack vare sin kroppsbyggnad 
hålla toner och fraser längre än någon annan sångare. Kastratsångaren var tätt förknippad med 
bel canto-musiken, och Rossini själv eftersträvade idealen som rådde för kastratsångare i sin 
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musik. Detta var också en av anledningarna till att han gärna använde sig av röstfacket 
contralto då han ansåg att det var det röstfack som kom närmast en alt-kastratsångare. 
(Celletti, 1991, s. 158) 
 
Det verkar som att de traditionella normerna och rollerna för både män och kvinnor upplevde 
en större frihet under 1700-talet, och att såväl kvinnor med manliga egenskaper som män med 
kvinnliga egenskaper var mer accepterat i Italien än resten av Europa. Samhället hyllade 
starka karaktärer och framgångsrika människor, mindre beroende av kön än vad som gällde i 
resten av Europa under samma period. 

2.3  Opera buffa 

Opera buffa, komisk opera, var en av Italiens två stora operagenrer under framförallt 1700- 
och början av 1800-talet. Den italienska komiska operan var minst två akter lång, hade minst 
sex sjungande karaktärer och gjordes (till skillnad från komisk opera i andra länder) 
uteslutande på sjungen dialog. Handlingen var ofta om vardagliga människor och problem, 
och karaktärerna var karikatyrer av vanliga människor, både rika och fattiga. Många av 
buffans karaktärer var hämtade från teatertraditionen commedia dell’arte, vilket jag beskriver 
närmre under nästa rubrik. De komiska karaktärerna sjöng ofta på dialekt, och ibland skrevs 
hela operor på den lokala dialekten, som i Napoli. Handlingen fördes framåt i snabba recitativ, 
oftast ackompanjerade endast av cembalo. Ariorna bestod av kortare melodiska perioder 
ackompanjerade av enkla harmonier organiserade i tydliga perioder. Fraserna upprepades ofta 
och utsmyckades flitigt av sångarna. I opera buffa var det också vanligt med större ensembler 
där två eller upp till sex–sju personer sjöng samtidigt.  
 
Opera buffans kontrasterande genre var opera seria som ofta handlade om hjältar och 
hjältinnor i grekiska och antika drama. De var ofta tre akter långa och handlingen fördes 
framåt i recitativ som sedan behandlades känslomässigt i de efterföljande ariorna. Några 
större ensembler förkom inte. Ariorna var av da capo-typ och blev viktigaste inslaget i 
operorna. Detta öppnade upp för sångarnas möjlighet att visa upp sin skicklighet att smycka 
ut musiken. Da capo-arians popularitet växte under hela 1700-talet, men fick i slutet av 1700-
talet motreaktioner på sångarnas herravälde över musiken. Bland annat från Rossini, men 
också från tidigare kompositörer som C. W. Gluck. (Hanning, 2010, s. 316–324) 

2.4  Commedia dell’arte och dess influenser på operan 

Commedia dell’arte är en italiensk teaterform med rötter från 1500-talet som var mycket 
populär framförallt i Italien under 1600-talet. Commedian framfördes av kringresande 
skådespelarsällskap främst på gator och torg. Pjäserna som spelades kunde vara komedier, 
tragedier eller andra typer av skådespel och hade inslag av mim, akrobatik, masker, dans och 
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musik. Commedia dell’arte var främst en improvisationskonst där handlingen och 
karaktärerna bestämdes i förväg, men dialogen uppfanns i stunden av skådespelarna. 
Karaktärerna var också standardiserade och byggde på karikatyrer av samtidens invånare i 
städerna och på landsbygden. Många av karaktärerna hade masker som förstärkte 
personligheten. (Slonimsky, 1997) Jag ger nedan en kort redogörelse för några av de olika 
typerna av karaktärer.  
 
En zanni var en manlig tjänare ofta från landsbygden i Bergamo som kommit till Venedig för 
att söka arbete. De flesta zanni talade dialekt från Bergamo liksom de flesta karaktärerna 
talade de den dialekt varifrån de härstammade. En av de olika zanni, var den kvicka och 
smarta Arlecchino, som ofta drev handlingen framåt genom olika upptåg. Denna karaktär är 
en av de få som levt kvar genom seklerna. Harlekin har blivit en egen figur utvecklad bland 
annat i den franska mimen. En man i en dräkt av olikfärgade rutor som ursprungligen kommer 
från den vita, men lappade, klädnaden arbetarna i Venedig bar. Som kontrast till tjänarna 
fanns padroni, de rika invånarna i staden som bland annat representerades av Pantalone, en 
äldre, snål man. En annan var Il dottore, doktorn, som hade gått på ett av Italiens universitet, 
kanske i Bologna, och därför talade de lärdas språk med dialekt från Bologna samtidigt som 
han bakåtlutat stödde sig mot sin stora mage. Där fanns också de unga förälskade, gli 
innamorati, som endast tänkte på varandra i tid och otid. De var ofta barn till någon av de 
äldre pantaloni och handlingen rörde sig ofta kring deras försök att få vara tillsammans och de 
hinder som stod i vägen för dem. (Rota & Bonavera, muntlig kommunikation mars-juni 2015) 
 
Dessa karaktärer är endast några få ur det stora bibliotek varifrån skådespelarna plockade sina 
roller. Säkert är att de ovannämnda bara är exempel på hur det kunde ha sett ut, men att 
karaktärerna på detta sätt efterliknade personer i sin samtid står klart. (Rota & Bonavera, 
muntlig kommunikation mars-juni 2015) 
 
Commedia dell’arte är inte en direkt föregångare till operan, utan snarare en annan konstform 
med samma rötter och från samma miljö. De två konstformerna samexisterade och 
konkurrerade dock med varandra under 1600-talet och detta gjorde att de influerat varandra. 
Enligt Pirotta (1955) var den viktigaste influensen från commedian till operan införandet av 
arian (som självständigt musikaliskt verk inom en opera) som kan ha inspirerats av 
commedians lazzi, en typ av framträdande i commedian då en eller två av karaktärerna 
framförde en monolog, ett tal eller en dialog som var förutbestämd. I vilket fall hade 
förekommandet av lazzi förberett publiken för införandet av arior i opera som skedde i mitten 
av 1600-talet.   
 
Förutom denna påverkan på själva formen i operan har även flera av karaktärerna från 
commedian levt kvar och utvecklats i operakonsten. Under 1600-talet var det populärt att 
skriva in komiska roller, ruoli buffo, i de tragiska operorna. Dessa stereotyper utvecklades 
sedan och användes flitigt i på de de tragiska operorna och opera buffa. De kan ses till 
exempel i roller som Figaro i Barberaren i Sevilla av Rossini eller i Figaros bröllop av 
Mozart där Figaro kan ses som en utveckling av Arlecchino, den smarte tjänaren som hjälper 
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till lite här och där. På samma sätt kan Leporello i Don Giovanni  av Mozart och Taddeo i 
L’italiana in Algeri av Rossini vara en rest från den fege, lite dumme tjänaren. Om L’italiana 
in Algeri varit en commedia hade troligen Isabella och Lindoro varit pjäsens gli innamorati. 
Analogierna i commedia dell’arte och operakonsten beror troligen till stor del på att de båda 
konstformerna är ett uttryck av det samhälle de kommer ifrån, men det är ändå intressant att 
studera på vilket sätt de liknar varandra. Det ger en större förståelse för karaktärerna och den 
miljö de kommer ifrån. (Pirrotta, 1955) 

2.5  Gioachino Rossini 

Rossini föddes 1792 i Pesaro, Italien. Han var son till en trumpetare och en operasångerska 
som i perioder reste runt mellan olika teatrar för att försörja familjen. Rossini var musikaliskt 
begåvad och började tidigt studera musik för olika lärare och fick senare sin högre 
musikutbildning på Conservatorio di Bologna. Där kom han i kontakt med och blev 
fascinerad av Haydns och Mozarts musik vilket tydligt kom att prägla hans egen 
kompositionsstil. När Rossini var 18 år fick han en beställning på en opera från en av 
teatrarna i Venedig. Det blev den första opera han komponerat som sattes upp inför publik. 
(Franzén, 1951) Under de följande åren var han verksam främst i Venedig och skrev på två år 
hela åtta operor genom vilka han utvecklade grunden för sin personliga kompositionsstil. Han 
blev redan vid 21 års ålder känd över hela Italien och Europa för två operor vilka båda sattes 
upp i Venedig under första halvan av 1813; den dramatiska operan Tancredi samt den 
komiska operan L’italiana in Algeri. (Corghi, 1997)  

Rossini fick en enorm framgång och skrev under sina tjugo aktiva år som operakompositör 
nästan fyrtio operor. I mitten av 1820-talet flyttade han till Paris och komponerade där främst 
dramatiska operor mer anpassade till den franska publikens smak. Rossini slutade att 
komponera operor strax innan han fyllt fyrtio och levde sedan resten av sitt liv i bekvämlighet 
och rikedom. Han hade en stor passion för matlagning och ägnade mycket tid åt att laga mat 
och skriva nya recept varav många finns bevarade. Han dog 1868. (Hanning, 2010) 

Trots att majoriteten av Rossinis operor var tragiska så är han idag mest känd för sina 
komiska verk och den utan tvekan mest populära är den farsartade operan Barberaren i 
Sevilla. 

2.6  Angelo Anelli 

Angelo Anelli är författaren till librettot till L’italiana in Algeri. Han föddes i Desenzano sul 
Garda 1761 och utbildade sig i Verona inom litteratur, poesi och juridik. Han fick 1795 en 
examen i juridik i Padova. Anelli var i sin ungdom politiskt aktiv inom den Cisalpinska 
republiken, en systerrepublik till Frankrike utlyst av Napoleon. Han behöll sitt politiska 
intresse och sin patriotism även senare i livet. Han arbetade som bland annat som lärare, 
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författare och poet men var också librettist. Han var fast anställd som librettist på La Scala i 
Milano mellan 1799 och 1817. Han skrev främst komiska libretti och ansågs ha en gåva för 
den komiska timingen och för satir. Anelli dog 1820. (Capasso, 1961) 

2.7  L’italiana in Algeri 

I april 1813 fick Teatro San Benedetto i Venedig ett brådskande problem. Den venetianska 
premiären av Rossinis opera Pietra del Paragone hade trots goda ord i pressen inte fallit den 
venetianska publiken i smaken och den behövde hastigt ersättas med något nytt. Rossini blev 
ombedd att skriva en ny opera och då det var ont om tid användes ett redan existerande 
libretto skrivet av Angelo Anelli. Det hade tidigare tonsatts av Luigi Mosca och haft premiär 
på La Scala i Milano 1808. Anelli baserade ofta sina libretton på verkliga komiska händelser. 
Librettot sägs vara inspirerat av en händelse då en milanesisk flicka blev kidnappad och förd 
till kungens av Algeriet hov 1805. När hon så småningom kom tillbaka till Italien ville hon 
inte berätta om hur hon lyckats fly vilket blev ett utmärkt upplägg för ett libretto. Rossini 
gjorde endast ett par mindre ändringar i librettot och färdigställde operan på ungefär tre 
veckor. Secco-recitativen i operan kopierades i stor utsträckning rakt av från Moscas tidigare 
tonsättning av Anellis libretto. Premiären den 22 maj blev en succé och spelades nästan varje 
kväll fram till i mitten av sommaren då kompaniet åkte på turné med operan till andra 
norditalienska städer. (Corghi, 1997)  

2.7.1   Handling 

Akt I 
Historien utspelar sig i Algeriet, hos Algeriets kung, Mustafà, som har tröttnat på sin hustru 
Elvira och därför bestämmer sig för att gifta bort henne med sin favoritslav. Denna slav är en 
ung man från Italien vid namn Lindoro som har befunnit sig hos Mustafà några månader. 
Under tiden har ett skepp förlist vid Algeriets kust och passagerarna på skeppet blir 
tillfångatagna av Mustafàs hejdukar som nya slavar till hans hov. Bland båtens passagerare 
finner vi Isabella, en ung italienska som har kommit till Algeriet för att hitta sin älskade 
Lindoro – densamme som är fast som slav hos Mustafà. Isabella reser tillsammans med en 
vän vid namn Taddeo som även han är förälskad i Isabella.  
 
När Mustafà får se Isabella och höra att hon är från Italien blir han blixtförälskad och 
bestämmer genast att hon ska bli hans nya favorithustru. Isabella inser snabbt att hon kan 
använda sig av sin charm och list för att lura Mustafà och rädda sig själv, Lindoro och Taddeo 
tillbaka till Italien.  
 
Akt II 

Mustafà gör upp en plan för att lyckas förföra Isabella. Han utnämner Taddeo till Kaimakan, 
sin egen rådgivare, och ber honom att hjälpa till att vinna Isabellas gunst. Isabella klär sig i 
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algeriska kläder och låtsas gå med på Mustafàs önskningar. Men hon har ett krav – hon vill att 
Mustafà går med i den påhittade orden Pappataci, där man dedicerar sig åt att äta, dricka och 
sova. Hon förklarar att alla kvinnor blir som galna i pappataci. Mustafà godkänner genast 
kravet. 

Det anordnas en invigningsceremoni med mängder av mat och dryck där Mustafà skall bli 
upptagen i orden Pappataci. Taddeo uppmanar Mustafà att svära en ed där han lovar att äta, 
dricka och att under inga omständigheter reagera på något i sin omgivning. Mustafà svär eden 
och börjar sedan att äta och dricka under tystnad. Medan Mustafà ägnar sig helhjärtat åt att äta 
och dricka flyr Isabella, Lindoro och Taddeo med ett skepp som ligger i hamnen. När 
Mustafà till slut inser att han är lurad skickar han sina vakter efter dem men hela vaktstyrkan 
är berusad och lyckas inte göra sitt jobb. Mustafà ber Elvira om förlåtelse och deklamerar att 
han aldrig mer ska se åt italienskor. (Ricordi, 1982) 

2.8  Att sjunga Bel canto 

Uttrycket bel canto är italienska och betyder ”vacker sång”. Det är namnet på den sångteknik 
som utvecklades i samband med den italienska operan och hade sin höjdpunkt i början av 
1800-talet. Tre stora kompositörer i bel canto-eran var Donizetti, Bellini och Rossini. Ett av 
huvudmålen med bel canto är att kunna binda samman noterna i ett välbalanserat legato, men 
också att med lätthet kunna utföra snabbare virtuosa passager. Syftet med bel canto är att få 
rösten att klinga så vackert som möjligt, vilket ibland sker på bekostnad av en tydlig 
deklamation av texten. Här skiljer sig bel canto från barocksången, där texten är det viktigaste 
i konstuttrycket och sångtekniken anpassas för att på bästa sätt uttrycka textens innehåll. Detta 
görs genom tydlig deklamation och förstärkning av känslorna och texten genom virtuos 
improvisation och ornamentering. Bel canto-eran ersätts av ett tyngre sångsätt med 
kompositörer som Verdi och senare framförallt Wagner i den romantiska musikhistoriska 
perioden mot slutet av 1800-talet. (Hanning, 2010, s. 450) 

Bel canto-traditionen fick ett uppsving i mitten på 1900-talet vilket gjorde att operor från 
denna tidsperiod åter blev populära. Däribland Rossinis verk och idag är Barberaren i Sevilla 
en av världens mest spelade operor.  

2.9  Att sjunga Rossini 

Rossini hade bestämda åsikter om musik och sitt egen komponerande. Han förnyade operan 
på ett flertal sätt och bidrog till operans fortsatta popularitet och utveckling. För att kunna 
sjunga Rossinis musik på ett tidstroget sätt är det viktigt att känna till och förstå vad hans 
musikangivelser står för och praxis för denna tidsperiod. Nedan följer några viktiga punkter.  
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Rossini ansåg att melodin var det viktigaste elementet i musiken, men att texten ska användas 
för att lyfta fram melodin på bästa sätt. Melodin kan i sig själv skapa känslor i ord där det 
förut inte funnits någon större innebörd. Rossini skrev  
 

”Kom ihåg att uttrycket i musik inte är detsamma som i målning, och att det inte består av i att 
representera den yttre manifestationen av inre känslor i livet, men i att väcka detsamma i 
lyssnaren.” [min översättning]. (Celletti, 1991, s. 136) 

Rossini utvecklade koloraturen till att bli en integrerad del av melodin. Han ansåg att många 
sångare förstörde melodier genom att utsmycka dem överdrivet mycket. Därför är det viktigt 
att en sångare som sjunger Rossini utför koloraturen sammanhängande och i fullröst, till 
skillnad från barock koloraturteknik som bör vara luftigare till sin karaktär. Då koloraturen 
var en del av Rossinis skrivna melodi var detta också anledningen till att han själv började 
skriva ut koloraturen i partituret, något som tidigare inte gjorts av kompositörer. Han blev en 
mästare på att gradvis utsmycka en återkommande fras alltmer virtuost utan att frångå den 
ursprungliga melodin. Trots att Rossini ofta skrev ut koloraturen i sina kompositioner betyder 
det inte att man som sångare aldrig själv ska smycka ut melodin. Om en da capo-aria (en aria 
uppbyggd i formen A, B, A) inte har någon utskriven utsmyckning när A-delen repriseras är 
det brukligt att smycka ut den på egen hand. Hela syftet med att upprepa en fras var att den 
skulle utsmyckas och därför skulle det ses som mycket underligt om det inte skedde. (Celletti, 
1991, s. 154) Italiens kompositörer höll mycket länge på traditionen att se sångarna och 
instrumentalisterna som samarbetspartners i skapandet av ny musik. Fri instrumentation, 
ornamentering och besiffrad bas användes långt in på 1800-talet. (Gosset, 2006, s. 293) 

Rossini var också skicklig på att skriva melodier som underlättade bel canto-sångarens arbete 
och tillät sångrösten att klinga så vackert som möjligt. Han hade själv varit en skicklig 
sångare och kände väl till hur rösten fungerar. Han höll symmetri i frasuppbyggnaden vilket 
underlättade andningen och därmed tillät en lätthet och värme i rösten, förutsatt att sångaren 
sjunger med korrekt teknik. Hans cantabile-partier kräver också att sångaren kan utföra ett 
perfekt legato. Enligt bel canto-tradition undvek han också alltför stora intervall, svåra 
passager i passaggiot mellan röstens register samt att skriva i röstens extrema lägen. Även 
detta gör att sångaren har större möjlighet att skapa en vacker ton och en mer uttrycksfull 
interpretation.  

Rossini ansåg att sångaren i vokaliserna (koloratur på en och samma stavelse) bör ha ett 
aningen lättare sångsätt och uttryck för att kunna ta sig till röstens högsta och lägsta lägen 
genom skalor, arpeggion och hopp.  

Isabella sjungs av en contralto, en kontra-alt, vilket är ett namn på ett röstfack som idag är 
ovanligt. Idag kallas sångarna som sjunger rollen oftast för mezzosopraner. Rossini använde 
oftast contralti i rollen som en ung hjälte eller hjältinna. En kvinnlig contralto liknade den 
manliga kastratsångaren och ersatte därför i viss mån dessa som handlingens unga hjälte. 
Därför var det också vanligt att de sjöng byxroller, där en kvinna spelar en man. Senare kom 
tenoren att ta över som dominerande röstfack för hjälterollen. 
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Det finns flera olika typer av koloratur. Den vanligaste är legato-koloratur där varje ton ska 
bindas ihop med föregående och kommande ton, och alla toner ska höras med samma 
intensitet. I löpningar är det viktigt att sångaren varken saktar ner eller snabbar upp tempot. 
När vokaliser sjungs i ett arpeggio ska första tonen vara lätt accentuerad och de följande 
tydliga och lätt sjunga. I martellato-koloratur, en markerad, ”hamrande” typ av koloratur som 
förekommer i Isabellas och Mustafàs duett, ska alla toner vara tydligt och lika accentuerade 
utan att koloraturen blir luftig (ett h hörs innan varje ton). (Celletti, 1991) 
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3  Analys av och diskussion om Isabella 

 
Här följer min analys av librettot och partituret till L’italiana in Algeri. Jag har framförallt 
fokuserat på hur Isabellas roll är skriven, vilket typ av språk hon använder sig av och på vilket 
sätt andra karaktärer talar om och till henne. Jag har också gjort en musikalisk analys av 
Isabellas första cavatina samt en kort sammanfattning av hur hennes personlighet speglas i 
musiken. För att sedan lyfta perspektivet för jag även en diskussion kring rollens symbolik 
samt operans underliggande budskap. I min avslutande diskussion tar jag även med ett 
personligt perspektiv; hur påverkas min tolkning av min kunskap i kulturhistoria och om 
kvinnans ställning i dåtidens Italien? Har jag ett konstnärligt ansvar att spegla detta i min 
tolkning? 

3.1  Librettistens Isabella 

Det libretto som Angelo Anelli skrev till L’italiana in Algeri 1808 är typiskt för sin tid och 
samtidigt tidlöst. Det är ett typiskt opera buffa-libretto och därför är det viktigt att se 
karaktärerna först och främst som de komiska karaktärer som användes i denna operagenre. 
Den komiska effekten ligger i de omvända förhållandena mellan de karikatyrartade 
karaktärerna. Mustafà, kungen av Algeriet, som genom sin höga ställning bör respekteras är 
istället den som blir mest till åtlöje. Isabella, en ung kvinna, bör ha minst makt men är i själva 
verket hjältinnan som med list driver handlingen framåt. Hon tillskrivs de egenskaper som 
Taddeo och Mustafà saknar såsom mod, intelligens och styrka. Det är en lek med stereotyper 
där komiken uppstår när våra förväntningar på karaktärerna är totalt omvända. Ofta kan 
karaktärerna vara satiriska porträtt av personer i samhället. Det är en form av komik som är 
mycket gammal, och den har bland annat rötter i commedia dell’arte. Det galleri av karaktärer 
som används påminner mycket om karaktärerna i den teatertraditionen. Isabella skulle kunna 
ses som en innamorata, dotter till en rik familj och huvudperson i dramat. Hennes mål är att 
till sist få sin älskling, och hon kommer att till varje pris försöka övervinna alla hinder som 
hindrar dem från att vara tillsammans.  
 
I librettot växer en bild fram av Isabella som en ung, vacker italienska som har huvudet på 
skaft. Hon, liksom många andra kvinnor, har förstått hur hon kan använda sig av 
förförelsekonsten för att få sin vilja fram utan att männen som utsätts för det inser att de blir 
förda bakom ljuset. Isabella står också för en typisk bild av den italienska kvinnan – vacker, 
viljestark och handlingskraftig. Hon har en mjuk, vänare sida när hon talar om och med 
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Lindoro och också en stark patriotisk ådra. På många sätt är hon en hjältinnekaraktär och en 
idealisk kvinna att beundra både av män och av kvinnor. 
Hon nämner också något till Elvira som är intressant både ur kulturell och historisk synvinkel. 
Det säger också något om den italienska självbilden av ”den italienska kvinnan” 
 

Sono le mogli fra noi quelle che formano i mariti. 
 
Hos oss är det hustrurna som formar sina makar. 

 
Isabella ställs snart i kontrast till männen i hennes närhet. Taddeo är hennes följeslagare, hon 
irriterar sig på hans försök att uppvakta henne och på hans fega natur, men inser också att hon 
behöver honom. I duetten ”Ah, no: per sempre uniti” kommer de båda överens om att de 
behöver varandra för att komma ur den knipa de båda hamnat i. I samma duett använder 
Taddeo ordet cicisbeo om Lindoro, troligen i ett nedvärderande syfte, vilken ger en hint om 
vad Taddeo hyser för känslor för Lindoro. Taddeo har rollen som tvivlaren, och därför 
förstärker han den starka beslutsamma sidan av Isabella.  
 
I de partier där Isabella sjunger till eller med Lindoro lyfts hennes mer feminina, kärleksfulla 
sida fram. Hon finner styrka i sin kärlek till Lindoro.  
 
När Isabella för första gången träffar Mustafà inser hon direkt vilken typ av man han är och 
hur hon ska få honom på fall 
 

Oh! Che muso, che figura! Quali occhiate!.. Ho inteso tutto. Del mio colpo or son 
sicura. Sta’a veder quel ch’io so far 
 
Åh! Vilken uppsyn, vilken typ! Vilka blickar! Nu förstår jag alltihop. Nu kan jag 
vara säker på min plan. De ska få se vad jag kan göra. 

 
Mustafà blir å sin sida blixtförälskad i Isabella vid första ögonkastet. Han faller genast för 
hennes försök att förföra honom och Isabella skrattar åt hans dumhet.  
 
Isabella har också en aria ”Pensa alla patria” där hon patriotiskt uttrycker att allt de gör är för 
Italien och uppmanar till mod att lura och sedan fly från Mustafà. ”Tänk på ditt fosterland” 
lyder titeln. Detta kan också ses som ett politiskt meddelande gömt i operan, en uppmaning 
till att befria Italien från dess ockupanter. Det kan också vara ett ytterligare förtydligande av 
Isabella som den idealiska italienska kvinnan, hon är kanske till och med symbol för Italien. 
Det är troligt att detta skapade en identifikation med henne hos publiken vilket också bidrog 
till dess popularitet. I denna aria har Isabella också en replik till Taddeo som på ett bra sätt 
sammanfattar den komiska handlingen i operan: 
 

Una donna ti insegni ad essere forte 
 
en kvinna lär dig att vara stark 
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3.2  Rossinis Isabella 

Det gjordes ett fåtal ändringar i Anellos libretto när Rossini skrev L’italiana in Algeri. Några 
av dessa ändringar ger oss ledtrådar om hur Rossini såg på rollernas personligheter. T.ex. 
ändrades texten i Isabellas cavatina ”Cruda sorte” i allegrodelen ”Già so per pratica”. Det är i 
denna del Isabella presenterar sig själv för publiken så att Rossini ändrade denna del tyder på 
att det var han som gav henne mer av det kavata, förföriska draget. Rossini gav i sina senare 
kompositioner liknande karaktärer till Rosina i Barberaren i Seviglia och Fiorilla i Turco in 
Italia. Isabella har senare i operan ytterligare en cavatina som även den ger pusselbitar till 
vem hon är. Denna cavatina, ”Per lui che adoro” lades till av Rossini. I den avslutande 
allegro-delen sjunger Mustafà, Taddeo och Lindoro orden  
 

Una donna come lei non vidi ancor. Oh, che donna è mai costei, faria ogn’uomo 
delirar, faria ogn’uomo innamorar 

 
En kvinna som henne kommer du aldrig se igen. Oh, en sådan kvinna har du aldrig 
skådat, hon får varje man att yra, hon får varje man att bli förälskad 
 

Detta visar tydligt på Isabellas karaktär och de tre männens relation till henne.  
 
Troligen vände sig Rossini till librettisten Gaetano Rossi för att få hjälp med dessa ändringar 
då de två tidigare samarbetat och Rossi befann sig på teater San Benedetto med en annan 
operaproduktion under samma period. (Corghi, 1997) 
 
Jag uppfattar det som att Isabellas karaktär redan var tydlig i ursprungslibrettot, men att 
Rossini förstärkte vissa drag genom sina ändringar. Han lyckas också tonsätta hennes olika 
karaktärsdrag mycket tydligt. Isabella har enligt mig tre olika sidor som tillsammans skapar 
en komplex person och en underhållande karaktär. Hon är bestämd och beslutsam vilket 
illustreras i kraftfulla repliker i musiken. Hon är kärleksfull och förälskad vilket i konstrast 
illustreras med långa legatolinjer i en mjukare karaktär. Och hon är finurlig och förförisk 
vilket ofta visas i linjer fulla av koloratur och med finess.  

3.3  Musikalisk analys av ”Cruda sorte” 

För att tydligare förstå Isabella har jag valt att göra en analys av hennes första cavatina. En 
cavatina kan beskrivas som en presentationsaria där publiken får reda på rollens karaktär och 
vilken agenda hon har. Därför är de mycket bra hjälpmedel för att förstå en roll. Isabellas 
första aria, cavatinan ”Cruda sorte”, är första gången Isabella gör entré i operan. Då befinner 
hon sig på Algeriets strand, omringad av Mustafàs män som ska ta henne som slav.  
 
Arian är tvådelad och den första delen uttrycker förtvivlan över att Isabella är ensam utan sin 
Lindoro och över att de är tillfångatagna i främmande land. Den första delen är skriven i en 
kompositionsstil som påminner om den tragiska operastilen. Detta vänder dock snabbt i den 
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andra delen där Isabella förklarar att hon av erfarenhet vet hur hon ska agera för att få männen 
att göra som hon vill. Texten är full av underliggande meningar och blev till och med 
censurerad då den sågs alltför sexuellt antydande. Den andra delen är kvick och lustig och 
melodierna är utsmyckade med koloraturer. Att skriva arian tvådelad är ett sätt att visa 
Isabellas två olika karaktärsdrag. Rossini har flera gånger använt samma teknik, ett exempel 
är Rosinas cavatina i Il barbiere di Siviglia som på samma sätt inleds med en bel canto-del 
och sedan övergår i en snabb komisk koloratur-del (Hanning, 2010, s. 451).  
 
Kompletterande grafisk översikt till den musikaliska analysen finns i bilaga 1. 
 

Text och översättning 

Italienska 

Cruda sorte, amor tiranno 
Questo è il premio della mia fè 
Non v’è orror, terror, ne affanno 
Paria quel che provo in me 

 

Svenska [min översättning] 

Grymma öde, tyranniska kärlek 
Detta är belöningen för min tro 
Det har aldrig setts skräck, hemskheter eller 
ängslan 
lik den som jag känner i mig 

Per te solo, o mio Lindoro 
io mi trovo in tal periglio 
Da chi spero, o dio, consiglio, 
Chi conforto mi dará? 

Endast för din skull, o min Lindoro 
sätter jag mig i stor fara 
Från vem kan jag hoppas, o Gud, på råd, 
vem ska ge mig tröst? 

(Kör) È un boccon per Mustafà! 

Qua ci vuol disinvoltura 
non più smanie nè paura 
di coraggio è tempo adesso 
or chi sono si vedrá 

(Kör) Det är en juvel för Mustafà! 

Nu krävs det frimodighet (mod) 
ingen mer ängslan eller rädsla 
för mod är tiden inne 
annars kommer jag visa dem vem jag är 
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Arians form: (taktnumren inom parentes) 
 
Del ett – andante, tragiska delen 
Recitativ (48–56) 
Arioso  (57–73)  
 
Del två – allegro, komiska delen 
Recitativ  (74–89) 
A  (90–101) 
B (102–110) 
A  (111–121) 
Coda  (122–140) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Già so per pratica qual sia l’effetto 
d’un sguardo languido, un sospiretto 
so a domar gli uomini, come si fa 
si, si, si, si!  

Sian dolce o ruvidi, sian flemma o foco 
Son tutti simili a presso a poco 

Tutti la chiedono, tutti la bramano 
la vaga femmina felicitá, si! 

Redan vet jag, av erfarenhet, effekten 
en smäktande blick och en liten suck kan ge 
jag vet hur män tämjs, ja, hur det går till 
ja, ja, ja, ja 

De kan vara snälla eller råa, fogliga eller 
eldiga, alla är de lika ändå 

Alla frågar efter det, alla trånar de efter det 
- lycka från den väna kvinnan, ja! 
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3.3.1   Del ett – andante  

 
Recitativ 
Arian inleds med ett F-durackord i sfortzato som sätter stämningen för recitativdelen. Jag har 
valt att kalla det recitativ eftersom melodin är mycket fri och leder tempot. Orkestern 
ackompanjerar ”kommenterande” och förstärker orden som nyss nämnts i melodin. Detta är 
extra tydligt i takt 53 (se ex. 1) där texten nämner fasa, skräck och förtvivlan. Orkestern har 
förtätad rytmisk hastighet över fyra oktaver i ett B-durackord och förstärks sedan ytterligare 
genom ett ledande C-dimackord. Recitativdelen avslutas på dominanten C-dur för att 
förbereda för den kommande ariadelen. 
 
Ex. 1. Takt 53 

  
 
Arioso 
I ariadelen som följer handlar texten om Lindoro, och musiken tar skepnaden av en serenad 
ackompanjerad i arpeggion vilket står i stark kontrast till den inledande recitativdelen. 
Melodin är mjukare än tidigare och orkestern har nyansangivelsen pp vilket förstärker detta. 
Att musiken blir mjukare och mer serenadartad då Isabella sjunger om eller till Lindoro är 
genomgående i hela operan.  
 
När texten upprepas övergår tonarten till dominanttonarten C-dur och ackompanjemanget 
förändras till ett mer ackordiskt drivande i trioler. Detta samverkar med nyanserna som går 
från p upp till  ff i ett gradvis crecendo så att musiken drivs framåt med en tydlig riktning 
fram till den avslutande kadensen på första delen i takt 73. Denna uppbyggnad av musiken 
speglar Isabellas frågande textrad ”Från vem kan jag hoppas, o Gud, på råd, 
vem ska ge mig tröst?”. Första delen avslutas sedan i vilande C-dur, som tonikan i 
dominanttonarten. Att första delen avslutas i dominattonarten ger tydliga indikationer på att 
musiken ska fortsätta och att arians poäng avslöjas i följande del. 
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3.3.2   Del två – allegro 

 
Recitativ 
Allegrot inleds i dominanttonarten C-dur med en unison kör som deklamerar att ”Isabella 
kommer att bli juvelen i Mustafàs harem” och Isabella sjunger sedan texten ”nu är det dags att 
vara modig och listig, att visa dem vem jag verkligen är”. Denna del är liksom den första 
recitativdelen ackompanjerad ackordiskt och kommenterande men utan större förstärkande 
effekter i rytm och harmonik. Harmoniken är fortsatt drivande i dominanttonarten och landar 
för första gången på en dominantseptim vilket ger indikation på att arians huvudtema strax 
presenteras i grundtonarten F-dur.  
 
A-delen 
Harmoniken är åter i F-dur och melodin rör sig inte långt från grundtonen f till en början. 
Ackompanjemanget i åttondelsrytm i hela ackord är i pianonyans och rör sig knappt heller 
från tonikan F-dur. På detta sätt lyfts orden i melodin fram tydligare, det finns ingen risk att 
de dränks av orkestern. Isabella tillåts sänka rösten för att kunna betona orden tydligare i 
textraden ”Redan vet jag, av erfarenhet, effekten en smäktande blick och en liten suck kan 
ge”. Frasen byggs upp mot orden ”smäktande” och avslutas sedan fallande på ordet ”suck”. 
Detta gör att musiken uttrycker och förstärker texten. Den sista frasen i A-delen ”jag vet hur 
män tämjs, ja, hur det går till, ja, ja, ja, ja” leder upp till A-delens höjdpunkt både i tonhöjd 
och dynamik och är även den mest utsmyckade, vilket känns naturligt då denna textrad är 
själva essensen i cavatinan. 
 
B-delen 
I takt 101 inleds B-delen i en svagare nyans och i en variation på orkesterns rytmiska 
huvudmotiv (ex. 2) i en skalrörelse stigande och sedan fallande. Texten som här lyder ”De 
kan vara snälla eller råa, fogliga eller eldiga, alla är de lika ändå” behandlas i musiken som ett 
sidotema. Texten upprepas en gång, fast i en omvänd placering och då byggs musiken upp i 
ett stadigt crecendo där den nya rytmen bibehålls men ackordiskt istället för i skalrörelse. Jag 
upplever B-delen som en överföring där musiken bygger på samma tematik som tidigare 
presenterats fast nu i en ny variation. Den leder inte vidare, utan tillbaka till A-delens musik.  
 
Ex. 2. Takt 101 
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A-delen 
A-delen upprepas i stort sett identiskt med första gången, men med en ny text. ”Alla frågar 
efter det, alla trånar de efter det – lycka från den väna kvinnan, ja!” vilken fortsätter att 
behandla samma textliga tema, men är också en avslutning med en fräck underton. A-delen 
landar på tonikan men harmoniken leds vidare in i en rundgång med hjälp av en ledande 
tonikaseptim i basgången.  
 
Coda 
Codan utvecklar A-delens tema med en kromatisk nedgång i huvudmotivets fallande ters över 
A-delens text som repriseras. Codan och arian avslutas i en kadens som är mycket typisk för 
Rossini samt flera samtida kompositörer och vilken idag har ett enormt igenkänningsvärde. 
”Rossini-kadensen” spelas över harmoniken tonika, subdominant, dominatkvartsext, 
dominant, tonika, en mycket vanlig typ av slutkadens (ex. 3). 
 
Ex. 3. Takt 135 

 

3.3.3   Motiv 

Jag uppfattar att arian är uppbyggd av två motiv, ett melodiskt och ett rytmiskt motiv. 
 
Det melodiska huvudmotivet (se ex. 4) är rörelsen a g f och kan också fortsättas med det 
omvända f g a. Denna fallande skalrörelse över en ters återfinns på många ställen igenom hela 
arian. Huvudmotivet i andante rör sig från a till f, medan det i allegrot istället varieras genom 
att börja på g och röra sig ned till e, men i båda fallen avslutas rörelsen med skalrörelsen f till 
a.  
 
Ex. 4. Melodiskt huvudmotiv 
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Det rytmiska motivet (se ex. 5) finns både som rytm i ackompanjemanget till exempel i andra 
delens recitativ med början i takt 79, men också som utsmyckning i första delens arioso och i 
codan. Rytmen i ackompanjemanget i B-delen är också en variant på detta motiv men rytmen 
är förtätad. Denna rytmiska figur är också mycket vanlig i melodin, där nästan alla fraser 
börjar med detta rytmiska motiv.  
 
Ex. 5. Rytmiskt huvudmotiv 

 

3.4  Isabella som politisk symbol 

Jag har hittills fokuserat främst på Isabella som person, men hennes roll i operan kan också 
tolkas som en politisk symbol för italiensk stolthet och självständighet. 
 
I operan presenteras två vitt skilda kulturer, den algeriska och den italienska, ett mycket 
tydligt ”vi” och ”de”. Isabella kan ses som en symbol för det starka och vackra Italien. 
Hennes roll i handlingen är att överlista övermakten för att rädda sig själv de andra förtryckta, 
Lindoro och de andra italienska slavarna, tillbaka till fosterlandet. Italien var, som jag nämnt 
tidigare, ett splittrat landområde delvis ockuperat av olika övermakter. Librettisten, Anelli, var 
själv politiskt intresserad och italiensk patriot. Kanske berodde operans framgång och 
popularitet delvis på att publiken i Isabella såg ett Italien som stod upp för sig själv och 
frigjorde sig från sina bojor. Som tydligast är denna koppling i hennes aria ”Pensa alla patria” 
men den finns närvarande i hela operan.  
 
Det här kan motiveras av att det var en politisk orolig tid, där det från flera håll fanns idéer 
om ett enat Italien. Detta kom också att bli verklighet 60 år senare. 
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4  Min Isabella 

Jag har under mitt arbete med att söka information kring bakgrunden till operan L’italiana in 
Algeri börjat skapa mig en bild av hur jag vill tolka rollen Isabella. För att lättare kunna 
beskriva denna rollkaraktär och för att ytterligare fördjupa den kommer jag att utgå från ett 
antal frågor.  
 

•   Vem är Isabella?  
•   Hur påverkas min interpretation av min kunskap i kulturhistoria och om kvinnans 

ställning i dåtidens Italien?  
•   Har jag ett konstnärligt ansvar att spegla detta i min tolkning? 

4.1  Vem är Isabella?  

4.1.1   Varifrån kommer Isabella? 

Isabella kommer från Italien, närmare bestämt staden Livorno i regionen Toscana. Hon är 
ung, men ändå tillräckligt gammal för att ha erfarenhet av att linda män runt lillfingret. Hon 
kommer troligen från en högre samhällsklass. Det är ett antagande jag bygger på att hon har 
resurser att åka till Algeriet för att leta efter Lindoro men också på att liknande karaktärer, 
andra innamorata, oftast var döttrar till padroni, den högre samhällsklassen. Hon har en 
fästman, men även en kavaljer som är intresserad av henne och dessutom förtrollar hon de 
flesta män i sin närhet. Hon är följaktligen van vid att stå i centrum.  
 
Isabella står också för operans sensmoral och grundvärderingar. Hon skäller ut Mustafà för att 
han efter att ha tröttnat på sin hustru vill gifta bort henne och sedan försöker hon få de två att 
försonas med varandra vilket också lyckas i slutet av operan. Hon är den uttalat modiga i 
sällskapet och uppmuntrar till handling vid flera tillfällen. Bland annat övertalar hon Taddeo 
att följa med till Mustafàs hov och genomföra hennes plan i deras duett ”Ai capricci della 
sorte”. Hon är också den som gjuter mod i de italienska slavarna att genomföra planen för att 
kunna fly från Mustafàs hov i ”Pensa alla patria”. I samma aria ger hon också exempel på sin 
patriotiska och ädla natur. Hon är i de nyss nämnda situationerna en naturlig ledare. Isabella 
är dessutom kvicktänkt och utöver allt detta mycket vacker. Dessa egenskaper utmärker henne 
som en typisk hjältinna, en karaktär som verkar vara helt perfekt. Hon är alltså en typ av 
idealperson, liksom dagens superhjältar, och i det kan det finnas en problematik i sig. Har hon 
alltså inga negativa personlighetsdrag? Om man väljer att se Isabella som en symbol för 
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Italien kan det kanske förklara en del av denna problematik. Hade Isabella haft några 
svagheter hade hon inte på samma sätt kunna vara den symbol för den perfekta Italien.  
 
Att hon är så idealiserad beror troligen på att karaktärerna i opera buffa och även komiken i 
Commedia dell’arte bygger på att karaktärerna grundas på vanliga människor i samhället men 
vars personlighetsdrag blivit så överdrivna att det blir en karikatyr. Detta är också grunden för 
komiken i hela operan. Nackdelen blir att karaktärerna under handlingens gång inte utvecklas, 
och att de inte heller uppvisar en komplexitet. Det finns risk att tolkningen blir utan djup och 
att igenkänningsfaktorn därför blir mindre. Denna problematik finns i de flesta av samtidens 
komiska dramer men även i moderna motsvarigheter som till exempel buskisteater. Man 
måste göra en avvägning för att finna trovärdighet i karaktärerna utan att förlora komiska 
poänger. Traditionen inom komiskt skådespeleri är ju att karaktären blir humoristisk och 
därför lätt karikatyrartad, då huvudsyftet är att underhålla publiken. 
 
Jag tror att Isabellas roll som hjältinna och ledarfigur i operan gör att det är just hennes starka 
positiva egenskaper som framställs. Jag skulle vilja, för min egen skull, fylla ut hennes 
karaktärsbeskrivning också med några andra neutrala eller negativa egenskaper, för att göra 
henne mer levande och mänsklig. Det underlättar för mig att identifiera mig med henne, och 
förhoppningsvis kunna göra en gestaltning som är mer komplex och intressant.  
 
Ett första steg är att ta hennes positivt framställda egenskaper och se dem i ett annat ljus. 
Isabellas vilja att predika om moral och värderingar kan lätt ses som att hon är en 
besserwisser som talar om för andra hur de bör leva sina liv. I sin strävan att nå sina egna 
personliga mål lyssnar hon inte mycket på hur andra känner. Man skulle kunna förstora att 
hon kör med Taddeo, och inte alls tar hänsyn till hans åsikter eller känslor. Hon är van vid att 
få som hon vill och vågar säga vad hon tycker, vilket ibland ger henne en vass tunga. Hon är 
också mycket medveten om hur vacker hon är och det skulle kunna tolkas som 
självupptagenhet. Jag skulle vilja leka med hennes egenskaper, förstora och förminska dem, i 
det praktiska förberedandet inför föreställningen. Det skulle kunna göra att jag, och mina 
motspelare, hittar en bättre flexibilitet och dynamik i skådespelet. Det kan öppna upp för 
möjligheter att ibland överdriva eller driva med någon specifik egenskap för att skapa ett 
större djup i tolkningen. 
 

4.1.2   Vad vill Isabella? 

Isabellas övergripande mål är att hitta Lindoro och att de tillsammans ska återvända hem till 
Italien. För att lyckas med detta har hon flera delmål som vart och ett blir viktiga under 
operans gång. Ett av hennes främsta är att få Mustafà att falla för henne, men hon försöker 
också få Mustafà att inse sitt misstag och gå tillbaka till sin fru, Elvira. Slutligen bli hennes 
mål att övertyga Mustafà om en pappatacis plikter och skyldigheter, för att hon obemärkt ska 
kunna fly tillsammans med Lindoro.  
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4.1.3   Motgångar och hinder? 

 
Hennes främsta motgång är inledningsvis att hon inte vet var Lindoro är. Senare blir det 
främsta hindret att både hon och han är tillfångatagna hos Mustafà, men också att de båda är 
på väg att bli bortgifta på varsitt håll. Under en kort period tror Isabella att Lindoro verkligen 
ska gifta sig med Elvira, vilket lämnar henne ensam och övergiven. Alla dessa problem måste 
lösas för att hennes övergripande mål – att hitta Lindoro för att de tillsammans ska återvända 
hem till Italien – skall gå att nå. 
 

4.2  Hur påverkas min interpretation av min kunskap i 
kulturhistoria och om kvinnans ställning i dåtidens Italien?  

 
Det är viktigt att försöka förstå hur publiken såg på Isabella då operan skrevs. Det är en 
komplex fråga. Hur såg kvinnans roll i det italienska samhället i början av 1800-talet, 
klasskillnader och det italienska sociokulturella samhället.  
 
Något jag måste understryka är att min tolkning helt naturligt kommer att vara mycket färgad 
av att jag själv är en ung kvinna, född och uppvuxen i Sverige på 2000-talet, i det svenska 
samhället. Jag hoppas att kunna, utifrån mina grundförutsättningar, ge en välgrundad tolkning 
av en ung italiensk kvinna från sekelskiftet 1700-1800-talet. Vad jag önskar att uppnå är att 
undvika att bygga en karaktär på förutfattade meningar och istället göra en interpretation som 
bygger på fakta om historien och kanske till och med kan bidra till att skapa ett intresse för 
detsamma hos publiken.  
 
Mycket av mitt bakgrundsarbete har bidragit till att ge mig en bild av vilket samhälle detta 
libretto och opera skrevs i, men också vilken funktion det hade för dåtidens publik. L’italiana 
in Algeri är i första hand en opera skriven att roa och locka till skratt. Den är skriven i ett 
Italien som ännu inte var enat, men som har en mycket lång historia, starka traditioner och en 
tydlig identitet. Italien var ett kulturellt och ekonomiskt nav med nära kontakter och 
handelsförbindelser med stora delar av världen. Det är en komisk opera som är byggd på en 
hundraårig tradition av opera buffa som i sin tur har rötter i en ännu äldre tradition av 
commedia dell’arte. Karaktärerna återfinns i dåtidens samhälle, men är stilenligt parodierade.  
 
Den italienska kvinnan hade formellt sett ingen större makt i dåtidens samhälle, men det hade 
inte heller de flesta män. Det skulle dröja 150 år till innan Italien genomförde det första 
allmänna valet där både kvinnor och män fick rösta. Den generellt utbredda synen på kvinnor 
under 1700- och början av 1800-talet var i Italien liksom i resten av Europa att de främst var 
ansvariga för hem, barn och familj. Men de var också, på samma sätt som mannen, ansvariga 
att bidra till familjens försörjning om det fanns möjlighet till det. I ett samhälle där de flesta är 
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av en lägre samhällsklass behövs alla krafter för att få familjen att överleva. Vad som slagit 
mig i mina efterforskningar är att det i Italien fanns rum för kvinnor som ville utbilda sig eller 
arbeta, bland annat inom konstnärliga arbeten. Det har funnits kvinnliga mycket hyllade 
artister i Italien åtminstone sedan 1500-talet, och under 1700-talet fanns de även högt inom 
den akademiska världen. Det verkar som att talang och kunskap värderades högt, och kunde 
så göras oberoende av kön. Detta är också något vi ser exempel på i Isabella.  
 
Porträttet av Isabella är också en intressant indikator på den italienska självbilden och då 
framförallt hur italienarna som folk ser på den italienska kvinnan. Att Isabella själv säger 
”Hos oss är det makorna som formar sina makar” visar på bilden av den italienska kvinnan 
som stark och en aning egensinnig. Det är också något jag själv lagt märke till i det nutida 
Italien, att kvinnoidealet gärna ska vara eldigt, starkt och temperamentsfullt. Samtidigt finns 
det en mycket tydlig objektifiering av kvinnor i Italien och sexism finns på alla 
samhällsnivåer, något som grundar sig i en tradition av machokultur (Rodotà, 2009). Det är 
alltså ett problematiskt förhållande till kvinnan och kvinnlighet som växer fram. Kanske var 
det så på Rossinis tid att kvinnor i Italien hade större frihet än andra kvinnor i Europa på vissa 
områden, men bilden av kvinnan och dess ideal har till största del formats av män på mäns 
villkor. Så länge Isabella uppfyller kraven på skönhet, kvickhet och charm är hon fri att 
uttrycka sina åsikter och genomföra sina planer.  
 
Det är också intressant att se på hur operan framställer Mustafà med sitt harem. Man 
föreställer Algeriet och dess kultur som extrem och omoralisk, man förlöjligar Mustafà och 
hans kvinnosyn. Den går ju också stick i stäv med det katolska Italien där monogami, 
äktenskap och trohet är grundvärderingar. Trots detta var det alltså på modet för välbärgade 
kvinnor att anställa en eller flera cicisbei, något som sågs som extremt och promiskuöst av 
andra västeuropeiska länder.  
 
Librettot är sedan tonsatt av Rossini, som kom att bli extremt populär för sina operor. Rossini 
var en tonsättare som tydligt byggde på de italienska traditionerna men som också var öppen 
för andra influenser, bland annat ifrån Mozart. Han reformerade både den komiska och den 
tragiska operan bland annat genom att modernisera orkestrering, notation av koloratur och de 
större ensemblerna. Hans porträtt av Isabella är kraftfullt och med tydliga skillnader i 
kompositionsstilen för de olika sidorna av hennes personlighet. Han förstärker också hennes 
karaktär ytterligare genom ändringar i librettot i hennes första cavatina samt att lägga till en 
andra. Rossini komponerade sedan fler operor med liknande karaktärer, till exempel Rosina 
och Fiorella. Det verkar som att dessa starkare, temperamentsfulla kvinnor var ett populärt 
inslag i de libretti som skrevs men Rossini var också själv skicklig på att lyfta dessa kvinnor i 
sina kompositioner.  
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4.2.1   Har jag ett konstnärligt ansvar att spegla detta i min tolkning? 

 
Visst är det möjligt att göra rollinstuderingar utan att fördjupa sin kunskap om de 
omkringliggande påverkande faktorerna. Jag anser dock att jag har ett ansvar som konstnär 
och utövare att själv vara medveten om på vilka grunder jag bygger en karaktär och vad de får 
för konsekvenser för mitt berättande av en historia. Det är av stor vikt att vi som utövare 
utforskar den historia vi berättar och själva är en del av. En stor del av vårt arbete består i att 
förvalta traditioner, och därför är det mycket viktigt att vi ser till att vi själva kan utgå från 
fakta och samtidigt behålla ett kritiskt tänkande till vårt konstnärskap. Vi har ett ansvar att 
inte låta konsten stagnera, utan istället bygger vidare på kunskap förvaltad genom den långa 
traditionen och utvecklas vidare för framtiden.  
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5  Gestaltningen av mina slutsatser  

Jag ser fram emot att få göra en tolkning av Isabella, och ser att det framförallt är två saker jag 
ska fokusera på när min gestaltning tar form. Jag vill tydligt visa på traditionen som rollen 
vilar på, men jag vill också balansera det med att göra Isabella mänsklig för att öka 
igenkänningsfaktorn och trovärdigheten.  
 
Traditionellt sett är Isabellas roll i operan hjältinnan, den starka, bestämda och smarta. Hennes 
roll kommer från en lång tradition av komedi, och ska, liksom övriga karaktärerna i operan, i 
första hand roa publiken. Hennes kroppsspråk bör vara stadigt och säkert, men alltid ha nära 
till det sensuella uttrycket. Hon uttrycker sig alltid med säkerhet när hon talar till andra, men i 
de partier där hon talar till publiken eller sig själv ska hon ge utrymme även för de drag av 
tvivel och osäkerhet hon känner. Detta är den grund som rollen vilar på. 
 
Jag vill sedan göra Isabella en aning mer mänsklig genom att ge henne egenskaper som 
balanserar hennes hjältinnekaraktär. Hennes största svaghet i operan är hennes band till 
Lindoro, då det visar hennes mjukare karaktär. Här finns det utrymme att visa hennes 
sårbarhet, vilket jag hoppas kan ge ett mer komplext intryck av henne.  
 
För att ge det hela ytterligare en dimension vill jag också påpeka att Isabella har en politisk 
symbolism, där hon står för det stolta och vackra Italien som befriar sig från förtrycket. Det är 
också något jag önskar att få med i min gestaltning.  
 
Slutligen är jag glad att få tillfället att gestalta en stark kvinnlig huvudroll, något som inte är 
alltför vanligt inom operavärlden. Jag vill låta Isabella få vara den drivande huvudkaraktären 
hon är och fokusera på att det är hennes personlighet, inte hennes sexualitet, som gör att hon 
kan ta sig ur de problematiska situationer hon hamnar i.  
 
Jag upplever att jag genom mitt arbete har fått en grundkunskap som är till stor hjälp i min 
gestaltning av Isabella, men som även kommer att följa med mig i framtiden och ligga till 
grund för en bättre förståelse för den italienska operavärlden och dess verk. Jag hoppas kunna 
fortsätta mina studier av samhället kring operan och hur de två har påverkat varandra.  
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