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 Acest demers de cercetare își propune evidențierea aspectelor tehnico-interpretative pentru 

tipologia de bas buffo, având ca suport patru lucrări de referință ale operei buffa și demonstrează 

importanța acestuia în cadrul perioadei bel canto-ului italian. 

Lucrarea de față este structurată în două capitole: 

I. Școala Italiană de Canto 

II. Aspecte stilistico-interpretative în creația bel canto-ului italian 

Primul capitol are rol introductiv în caracteristicile școlii de bel canto, cuprinzând trei părți: 

definirea termenului, evoluția acestuia de-a lungul istoriei, atât din punct de vedere tehnic, cât și 

expresiv și rolul operei buffa la începutul secolului al XIX-lea.  

Principiile școlii italiene de canto sunt surprinse prin detalierea unor cunoscute tratate ale 

vremii, începând cu lucrarea muzicală și teoretică a lui Giulio Caccini, menționată ca un prim 

manual de canto, continuând cu celebrele Opinii... a lui Tosi și lecțiile lui Vaccai, cel de al cărui 

nume se leagă apariția termenului de bel canto, și ajungând la detaliata metodă de tehnică vocală 

și de interpretare a lui Manuel Garcia II. Fenomenul cântăreților castrați este prezentat ca parte 

componentă a acestei școli, datorită influenței marcante pe care aceștia au avut-o timp de 

douăsute de ani asupra tehnicii vocale și componistice, și nu în ultimul rând asupra gustului 

publicului pentru spectacol.  

Partea a treia a primului capitol are ca obiectiv înțelegerea elementelor constitutive ale bel 

canto-ului italian, apariției operei buffa și influența acesteia asupra evoluției vocii de bas, prin 

diversificarea ei și prin impunerea tipologiei de bas buffo. Deoarece opera buffa își are rădăcinile 

în commedia dell`arte, această formă de teatru este descrisă din perspectiva tipologiilor sale de 

caractere, dar mai ales a personajelor sursă pentru rolurile de bas, Il Dottore și Pantalone. Aici 

sunt detaliate și elemente de joc scenic, îmbrăcăminte și comportament ale acestora. 

Cel de al doilea capitol al lucrării se axează pe prezentarea a celor două figuri marcante 

pentru opera buffa din cadrul perioadei componistice de bel canto, Gioachino Rossini și Gaetano 

Donizetti. Prima parte a acestui capitol ni-l prezintă pe Rossini, compozitorul care a marcat cel 

mai puternic începutul de secol al XIX-lea, stabilind puncte de referință în ceea ce înseamnă 

creația de operă și personaje comice. Studiul urmărește parcursul biografic și de creație al 

acestuia, detalii legate de apariția și punerea în scenă a două dintre lucrările sale reprezentative, Il 
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barbiere di Siviglia și La Cenerentola. Pasul următor este prezentarea libretului, a personajelor 

principale și încadrarea rolului de bas buffo, ca importanță, în desfășurarea acțiunii. Partea 

practică a lucrării o reprezintă analiza amănunțită din punct de vedere tehnic, muzical și 

interpretativ a personajelor Don Bartolo și Don Magnifico. Un aspect important al acestei 

secțiuni este identificarea problemelor și oferirea de soluții, care nu se doresc a fi singulare, ci 

propuneri de abordare. Complementar acestei examinări, am inclus exemple și reprezentări 

grafice care să ușureze înțelegerea și să ilustreaze rezolvările propuse. 

Partea a doua a capitolului acesta face referire la operele celui de al doilea mare compozitor 

al perioadei, Donizetti și anume L'elisir d'amore şi Don Pasquale. Structura de cercetare este 

similară celei realizate pentru Rossini și urmărește rolurile: Dulcamara și Don Pasquale. 

Acest al doilea capitol are cea mai mare pondere deoarece prezenta lucrare se dorește a fi o 

cercetare practică, care vine în întâmpinarea nevoilor de construire a personajelor comice din 

opera buffa, în întreaga lor complexitate, atât muzical, cât și interpretativ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/L%27elisir_d%27amore
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ABSTRACT 

 

This research approach aims at highlighting the technical and interpretative aspects of the 

buffo bass typology, having as reference four outstanding buffa operas and demonstrates its 

importance during the Italian bel canto period. 

This paper is structured into two chapters: 

I. Italian Singing School 

II. Stylistically-interpretive aspects of the Italian bel canto creation 

The first chapter has an introductory role in the characteristics of the bel canto school, 

comprising three parts: the definition of the term, its evolution throughout history, both 

technically and expressively perspectives, and the role played by opera buffa at the beginning of 

the nineteenth century. 

The principles of the Italian singing school are captured in the analysis of some known 

treatises of this period, beginning with the musical and theoretical work of Giulio Caccini, 

mentioned as the first singing manual, continuing with Tosi's famous Opinions ... and Vaccai's 

lessons whose name is linked to the appearance of the bel canto term, and reaching the detailed 

description of  Manuel Garcia II of the vocal and interpreting technique. The castrato singers 

tradition is also detailed as part of this singing style due to their remarcable influence over the 

vocal and compositional techniques for more of two hundred years, but also over the audience's 

taste for the show. 

The third part of the first chapter aims to understand the constituent elements of the Italian 

bel canto style, the appearance of opera buffa and its influence on the bass voice evolution, 

diversification and the consolidation of the buffo bass typology. Since opera buffa has its roots in 

commedia dell'arte, this form of theater is also depicted, especially the stock character typologies 

which are recognized as sources for the for buffo bass roles - Il Dottore and Pantalone. There are 

detailed drescriptions of their scenic play, clothing and behavior. 

The second chapter of the paper focuses on the presentation of the two outstanding 

composers of opera buffa from the bel canto composition period, Gioachino Rossini and Gaetano 

Donizetti. The first part of this chapter presents Rossini, the composer who marked the beginning 

of the nineteenth century, setting benchmarks in terms of opera creation and comic characters. 

The study follows his biographical and creative path, depicting details of the genesis and stage 
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production of two of his representative works, Il barbiere di Siviglia and La Cenerentola. The 

next step is introducing the libretto, the main characters and the importance of the buffo bass in 

the action development. The practical part of the work is the detailed technical, musical and 

interpretative analysis of the characters Don Bartolo and Don Magnifico. A key feature of this 

section is to identify singing problems and offer solutions, that do not want to be seen as singular, 

but as possible proposals. In addition to this review, we included examples and graphical 

representations that would ease the understanding and illustrate the suggested solutions. 

The second part of this chapter refers to the operas of the second great composer of the 

period, Donizetti, namely L'elisir d'amore and Don Pasquale. The research structure is similar to 

that for Rossini and illustrates the roles: Dulcamara and Don Pasquale. 

This second chapter has the greatest proportion because this work is intended to be a 

practical research that meets the needs of building the comic characters of opera buffa in all their 

complexity, both musical and interpretative. 
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ANEXA 1. Commedia dell’arte 
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             Pantalone, ilustrare de Maurice Sand                      Il Dottore, ilustrare de Maurice Sand1 

 

                                                           
1 Maurice Sand, (18823-1889), scriitor și ilustrator francez, cunoscut pentru studiul commedei dell`arte: Masques et 

bouffons (comédie italienne), 1860. Poze preluate de pe http://www.delpiano.com/carnival/html/pantalone.html 

(accesat pe 25 august 2016). 

http://www.delpiano.com/carnival/html/pantalone.html
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