L’Holandès errant (Richard Wagner)
On passa l’acció
A Sandwicke, un poble mariner de la costa sud de Noruega.

Personatges principals
Daland
Senta
L’Holandès
Erik
Mary
Timoner

mariner noruec
filla de Daland
capità del vaixell fantasma
un caçador, promès de Senta
dida de Senta
del vaixell de Daland

Acte primer
Enmig d’una tempesta, Daland fondeja el seu vaixell
en una cala propera a Sandwicke, al sud de Noruega.
Quan la tempesta amaina, els mariners es retiren a dormir.
El timoner es queda de guàrdia, però la son el venç
i no s’adona que un estrany vaixell
llança les àncores just al seu costat.
Una tripulació silenciosa i fantasmagòrica
es posa a arriar veles.
D’aquest vaixell fantasma en baixa l’Holandès, el capità,
que es lamenta de la seva sort:
va ser condemnat a vagar eternament
sense possibilitat de trobar descans en la mort.
Va ser el càstig per haver invocat el dimoni
en un Divendres Sant, prometent, enmig d’una tempesta,
que passaria el perillós cap de Bona Esperança
i navegaria fins el dia del Judici Final.
Cada 7 anys, però, li és permès tocar terra
per intentar trobar l’amor d’una donzella fidel
que estigui disposada a morir per ell.
Només així podrà morir i trobar la pau i el descans eterns.
Daland surt a coberta i veu l’Holandès.
Inicien una conversa
i l’Holandès li explica que el seu vaixell va carregat de tresors.
Quan s’assabenta que Daland té una filla,
li ofereix tota la seva fortuna a canvi de la mà de la noia.
Daland accepta encantat i convida l’Holandès a seguir-lo.
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Acte segon
Interior de la casa de Daland i la seva filla Senta.
Mary, la dida, i unes noies cusen robes i xarxes,
mentre Senta observa, absorta, un quadre
que representa un mariner pàl·lid, amb barba i vestit fosc.
Senta els explica la llegenda de l’Holandès errant.
Mary està preocupada per l’actitud de Senta,
tan obsedida pel mariner del quadre
que fins i tot s’ofereix a ser la dona que salvi l’Holandès.
Aleshores arriba el jove Erik, promès de Senta,
que anuncia l’arribada a port del vaixell de Daland.
Les joves surten a rebre els marits i promesos,
i Erik i Senta es queden sols.
Erik mostra el seu neguit per la indiferència de Senta,
amb qui vol casar-se. I li diu que l’ha vista en somnis
abraçant un desconegut que arribava en un vaixell.
Senta respon amb evasives, tot i reconèixer
que estima amb tendresa el jove Erik.
Arriben Daland i l’Holandès.
Senta queda fascinada davant del nouvingut,
a qui reconeix com l’home del quadre.
Daland demana que tractin l’hoste amb la màxima solemnitat
i anuncia a la seva filla que, si hi està d’acord,
l’Holandès serà el seu marit.
Senta es queda sola amb el foraster
que li confessa que d’ella en depèn la seva salvació.
Els dos es confessen el seu amor
i es prometen amor i fidelitat eterns.
Daland torna a entrar per fer saber
que se celebra una festa en honor dels promesos.

Acte tercer
En el port, els mariners de Daland i tot el poble estan de festa
i conviden la tripulació de l’Holandès a afegir-s’hi.
En el vaixell fantasma el silenci és absolut,
fins que un cop de vent mou les veles
i se senten els cants de la tripulació invisible,
la qual cosa els omple a tots de terror.
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Erik, per la seva banda, intenta retenir Senta
recordant-li els feliços moments del passat.
L’Holandès, en veure’ls junts,
creu que Senta és una dona infidel i es disposa a marxar.
Però ella li declara una vegada més el seu amor
i per demostrar-ho es llança al mar.
Tot seguit, el vaixell de l’Holandès errant s’enfonsa,
davant l’horror de tothom.
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