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Macbeth (Giuseppe Verdi) 
 

Personatges principals 

Duncano rei d’Escòcia 

Macbeth noble i general del rei d’Escòcia 

Lady Macbeth esposa de Macbeth 

Banco general del rei d’Escòcia 

Macduff noble escocès 

Malcolm fill del rei d’Escòcia 

 

On passa l’acció 

A Escòcia, al segle XI, i al castell dels Macbeth. 

 

Acte primer 

 

Escena primera 

En un bosc escocès un grup de bruixes celebra els seus rituals. 

Arriben Macbeth i Banco, dos generals al servei de Duncano,  

rei d’Escòcia. 

Les bruixes saluden Macbeth,  

com a senyor de Cawdor i futur rei d’Escòcia, 

i també anuncien a Banco que serà pare de reis.  

 

En aquell moment arriben els missatgers del rei  

i informen Macbeth i Banco  

que Duncano ha condemnat a mort el senyor de Cawdor per traïdor. 

Les seves terres  passen a mans de Macbeth,  

que es converteix en el nou senyor de Cawdor,  

com havien profetitzat les bruixes. 

Macbeth expressa el seu temor davant un futur anunciat  

que comença a acomplir-se. 

 

Escena segona 

Pati del castell de Macbeth.  

Lady Macbeth llegeix la carta que el seu marit li ha enviat,  

en què relata la trobada amb les bruixes i les seves profecies. 

L’ambiciosa Lady Macbeth vol trobar-se amb el seu marit  

per convèncer-lo que mati el rei aquella mateixa nit.  

D’aquesta manera, s’acomplirà la profecia i serà rei d’Escòcia. 
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Quan Macbeth arriba al castell,  

la seva esposa l’anima a assassinar el monarca,  

però ell es mostra indecís.  

Finalment, ella el convenç. 

 

El rei Duncano arriba al castell per allotjar-s’hi després de la batalla. 

Quan es retira a les seves estances,  

Macbeth el segueix i, malgrat tenir dubtes i remordiments, l’assassina. 

 

Quan Macduff i Banco es presenten de matinada  

per despertar el rei, descobreixen el cadàver. 

Macbeth fingeix desesperació  

i exigeix que es trobi de seguida el traïdor.  

Tot i que s’afanya a acusar els guardes, a qui ha apunyalat. 

 

Acte segon 

 

Escena primera 

Estances del castell de Macbeth,  

que ara és senyor de Cawdor i també rei d’Escòcia.  

Macbeth discuteix amb la seva esposa sobre el destí de Malcolm,  

fill de Duncano i hereu legítim de la corona, 

que ha fugit a Anglaterra. 

Aquesta fugida el fa sospitós de la mort del seu pare. 

 

Macbeth, però, es mostra inquiet en recordar  

que les bruixes van anunciar a Banco que seria pare de reis.  

Lady Macbeth convenç el seu marit  

que ha d’assassinar també Banco i el seu fill Fleanzio,  

per evitar que la profecia de les bruixes s’acompleixi. 

 

Escena segona 

En un bosc proper al castell,  

uns sicaris enviats per Macbeth assetgen Banco i el seu fill.  

Apunyalen brutalment Banco, però el seu fill Fleanzio s’escapa.  
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Escena tercera 

Sala del castell de Macbeth.  

Se celebra el banquet de la coronació del nou rei  

i Lady Macbeth proposa un brindis. 

 

L’alegria s’interromp quan apareix un dels assassins  

que, d’amagat, comunica a Macbeth que Banco és mort.  

Macbeth, en ple deliri provocat pels remordiments,  

veu el fantasma de Banco assegut al seu tron.  

 

Lady Macbeth vol treure importància a la situació 

i reprèn el brindis com si res no hagués passat.  

Però el fantasma ensangonat de Banco se li apareix de nou, 

provocant la desesperació del rei.  

Macduff i els altres convidats comencen a sospitar. 

Macbeth decideix tornar a trobar-se amb les bruixes.  

 

Acte tercer 

Una cova enmig del bosc.  

Les bruixes ballen i proclamen conjures infernals.  

Macbeth s’hi acosta i els pregunta sobre el seu futur.  

 

Utilitzant els seus poders,  

fan aparèixer tres esperits que responen a la pregunta del rei: 

li aconsellen que no es refiï de Macduff,  

li anuncien que cap home nascut de dona el vencerà, 

i que serà invencible fins que vegi el bosc de Birnam avançar cap a ell.  

 

Tot i que aquests auguris semblen assegurar-li el seu futur com a rei, 

Macbeth no es dona per satisfet i pregunta pel fill de Banco. 

Les bruixes no responen i llavors apareixen les imatges  

de diversos esperits, inclòs el de Banco,  

que porta un mirall on es reflecteix fins a l’infinit.  

 

Macbeth embogeix mentre els esperits ballen al seu voltant,  

i cau a terra desmaiat.  

Quan es recupera, Lady Macbeth arriba per convèncer el seu espòs 

que haurà d’assassinar Macduff i el fill de Banco. 
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Acte quart 

 

Escena primera 

Frontera boscosa entre Escòcia i Anglaterra.  

Macduff acampa amb diversos escocesos exiliats, 

fidels al rei legítim Duncano i al seu fill Malcolm 

i que s’oposen al règim de terror de Macbeth. 

 

Macduff acaba de rebre la notícia de la mort  

de la seva dona i els seus fills per ordres de Macbeth. 

Aleshores arriba Malcolm per anunciar-li  

que ha estat l’escollit per liderar l’exèrcit  

que haurà d’assaltar el castell de Macbeth  

i alliberar Escòcia de la tirania.  

Els soldats atacaran camuflats  

amb la vegetació del bosc de Birnam. 

 

Escena segona 

Estança de Lady Macbeth.  

Un metge i la dama de companyia de Lady Macbeth  

comenten la malaltia de la reina.  

Aquesta apareix, somnàmbula i obsessionada  

per rentar-se les mans de taques de sang que només ella veu. 

La reina, embogida, recorda l’assassinat del rei Duncano i de Banco, 

mentre intenta en va fer desaparèixer les taques de sang  

que li sembla veure a les seves mans.  

 

Escena tercera 

Sala del castell de Macbeth.  

El rei d’Escòcia es troba pràcticament sol i abandonat pels seus.  

Els remordiments per les morts que ha provocat 

el delaten com a culpable davant dels pocs súbdits  

que encara estan al seu servei. 

 

Les tropes de Malcolm assetgen ja el castell.  

Macbeth rep la notícia que la seva esposa acaba de morir.  

El rei sembla, però, més preocupat pel seu destí,  

sobretot quan li anuncien que el bosc de Birnam avança cap al castell. 

Les bruixes havien predit que la seva vida estaria en perill  

quan veiés el bosc de Birnam avançar cap a ell.  
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Escena quarta 

Enmig del bosc de Birnam.  

Els soldats anglesos, liderats per Macduff, 

avancen cap al castell de Macbeth, 

camuflats sota les fulles i les branques del bosc de Birnam. 

Els pocs seguidors amb què compta Macbeth no poden aturar-los. 

 

Macduff i Macbeth lluiten cos a cos.  

El rei es veu perdut quan Macduff li diu  

que no ha nascut d’una dona  

perquè el van treure del ventre de la seva mare  

quan aquesta acabava de morir. 

 

S’acompleix doncs la predicció dels esperits: 

Macbeth mor, travessat per l’espasa de Macduff. 

Malcolm, fill de Duncan, és proclamat nou i legítim rei d’Escòcia. 
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