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Aos de hoje
e aos de ontem
Teresa Albuquerque, Fundação da Casa de Mateus

A aventura de partilhar as celebrações dos 250 anos da Ópera de A Coruña ganha
todo o sentido, para a Fundação da Casa de Mateus, considerando que, quase na
mesma altura, em 1767, em São Paulo, no Brasil, D. Luís António de Sousa Botelho
Mourão, filho do construtor da Casa de Mateus, inaugurava também a primeira
Ópera dessa cidade sul americana. Com D. Luís António, a Casa de Mateus ganhou
a vocação lírica que a Fundação retomou no final da década de 70 do ano passado.
2018 é também o ano da reedição dos Encontros Internacionais de Música Antiga
e Barroca, e aquele em que (re)nasce a nova Orquestra Barroca de Mateus. É, ainda,
o Ano Europeu do Património Cultural, a que esta produção também se associa. Ao
celebrarmos a circulação dos artistas, das ideias e das artes, neste caso através da
disseminação da Ópera — forma artística eminentemente europeia —, gostaríamos
de evidenciar ou recordar que a alma da Europa é indissociável daqueles que por
vezes consideramos sonhadores utópicos e a quem chamamos “artistas”.
O espetáculo que hoje se apresenta é o resultado de uma residência de artistas de
apenas cinco dias. Ainda assim, um luxo que se torna raro num contexto em que
a pressão dominante é no sentido de reduzir, ao ponto de asfixiar, os tempos de
preparação das obras. Esta produção poderá parecer uma extravagância barroca –
tal como os pináculos que orgulhosamente se erguem sobre a fachada desta Casa
– mas são por vezes estes gestos que permitem dar sentido a vidas inteiras, tanto
de hoje como de ontem.

De Setaro
a Tambascio, dois
mestres da utopia
César Wonenburger, Amigos da Ópera de A Coruña

Há precisamente 250 anos, A Coruña contava já com um teatro de ópera.
A partir de 1768, o público da cidade pôde desfrutar das primeiras
representações líricas sem distinções de classe. Até à chegada da Ilustração,
a sociedade da época havia convivido parcialmente em espaços como
Igrejas ou praças públicas, mas com a edificação do primeiro teatro lírico, os
corunheses de qualquer classe social, a troco de apenas um bilhete, puderam
desfrutar de um lugar onde era possível mostrar abertamente as suas relações.
E tudo graças ao empenho de um autêntico aventureiro, meio artista, meio
empresário. Um visionário que, partindo de uma pequena localidade, Somma
(perto de Nápoles, cidade tão vinculada à Galiza através do Conde de Lemos),
se propôs levar a ópera italiana pelo mundo.
Antes de chegar à Coruña, Nicola Setaro já tinha conhecido o êxito, desde logo
como músico, atuando em cidades distintas de Itália e da Áustria, de Pesaro
ou Veneza até Viena. Mas foi em 1750, depois de instalar-se em Barcelona
para apresentar sucessivos espetáculos à frente da sua própria companhia de
canto, que se decidiu pelo empreendedorismo, convertendo-se mesmo em
promotor na construção de teatros onde apresentava o seu reportório. Em
1762, já era o principal empresário do Teatro do Corpo da Guarda no Porto, e
daí, na companhia da sua família, daria o salto para Santiago, A Coruña e Ferrol.

Em Dezembro de 1768, Setaro inaugurou o seu primeiro teatro corunhês
e “desde esse momento e até hoje, A Coruña teve uma atividade teatral
ininterrupta tanto de teatro musical como de comédia. É provável que Setaro
seja o responsável pela maioria das menções à nossa cidade na bibliografia
internacional de referência sobre história cultural e relações culturais”,
sustenta o musicólogo Xoán Manuel Carreira acerca da sua relevância.
Efetivamente, ao documentar a sua passagem pela Coruña, o “New Grove
Dictionary of Opera” reconhece Setaro como “uma figura única na difusão
da ópera italiana em Espanha e Portugal, pelas suas tentativas de estabelecer
teatros com acesso mediante entrada paga”, o que serviu para os abrir a
todas as pessoas.
Conscientes da importância deste aniversário, e graças à extraordinária
relação que nos unia a ele, decidimos no início deste ano confiar a Gustavo
Tambascio, sem dúvida um dos mais profundos conhecedores do repertório
barroco e clássico, a missão de criar um espetáculo sobre a chegada da
ópera à Coruña, a meio caminho entre concerto e drama, já que o cada
vez mais reduzido orçamento para atividades dos Amigos da Ópera não
permitia pensar na encenação de uma ópera completa, talvez um dos
títulos que Setaro trouxe com ele para a cidade.
Enquanto Tambascio reunia informações para o seu espetáculo, foi
surpreendido com a visita inesperada da parca. Foi então que o seu
compatriota, Mario Pontiggia, um dos poucos homens de teatro autênticos
que vão restando neste ofício, aceitou assumir o projeto, criando não
apenas uma obra musical para a figura fascinante de Setaro — que tanto
nos lembra o protagonista de Fitzcarraldo, o maravilhoso filme de Werner
Herzog sobre o sonhador que queria construir uma casa de ópera no
Amazonas —, como ainda uma modesta homenagem ao próprio Gustavo
através da memória de uma das suas obras mais amadas nesta cidade, a sua
premiada encenação da Parténope, de Vinci (cujos esplêndidos figurinos
retornam agora à vida no palco do Teatro Rosalía de Castro).

Juntamente com Tambascio, tínhamos também recrutado dois artistas da
sua eleição e com quem ele gostava especialmente de colaborar, a mezzosoprano Vivica Genaux e o barítono Borja Quiza, que quiseram seguir em
frente assim que Mario Pontiggia, também muito amado por ambos graças
aos seus trabalhos conjuntos, tomou as rédeas do projeto. Rapidamente se
somou Mateus, um dos refúgios culturais mais interessantes da Europa e
farol do barroco em Portugal; um sítio onde música, arquitetura e natureza
se cruzam intimamente para continuar a iluminar maravilhosas utopias
como as de Nicola Setaro.
Na Corunha, conviria que nunca esquecêssemos Setaro e a sua paixão
pela ópera, mas também um talento como Tambascio, que depois do
deslumbramento daquela Parténope, em 2009, voltaria a subjugarnos com a magia de Falstaff. À última hora, conseguiu superar todas as
dificuldades criadas pelo inesperado cancelamento da temporada 2015/16.
Transformou a água em vinho, criando em conjunto com outro génio, o
seu admirado Alberto Zedda, aquilo que a crítica espanhola não hesitou
em qualificar como “o milagre de Falstaff”. Em contra-relógio, apenas a
um mês da estreia, com a ajuda da sua equipe de colaboradores regulares
(Antonio Bartolo, Gabriela Salaverri, Felipe Ramos...) criou a partir do zero
uma produção da obra-prima verdiana que para muitos se tornaria a mais
interessante homenagem a Shakespeare de todas as apresentadas pelos
teatros líricos espanhóis, por ocasião do aniversário do escritor.
Foram dias de intenso trabalho, de nervos, de dúvidas, de abençoada
loucura temperada pela vontade, pela inteligência, pela amabilidade,
pelo fino senso de humor desse génio transbordante de humanidade. Sir
John tê-lo-á recebido no seu seio e ambos, regozijando, quem sabe se
na companhia do próprio Alberto Zedda, estarão certamente a partilhar
histórias e a conversar sobre as coisas que realmente importam na vida.

Ao Reencontro
de Setaro
Mario Pontiggia, Dramaturgia e Encenação

Uma Musa barroca ilumina a longa peregrinação artística de Nicola Setaro. Um
Narrador conta-nos as respetivas etapas e desempenha alguns dos seus papéis.
Homenagem musical a um visionário que não desistiu diante da adversidade, a
um utopista napolitano que, há 250 anos, legou à Corunha o que mais amava:
a ópera.
Às obras de Almeida, Broschi, Galuppi, Händel, Pergolesi e Vivaldi, soma-se um
Mozart que a Espanha conheceu graças ao teatro corunhês de Setaro. E duas
obras que não viam a luz desde os finais do século XVIII: a Sinfonia em Fa,
de Gaetano Latilla (Bari, 1711/Nápoles, 1788), compositor presente em todas
as temporadas de Setaro, e o Recitativo e Ária do Conte Ripoli da ópera La
Cascina, de Giuseppe Scolari (Vicenza, 1720/Lisboa, 1774), que foi maestro
di cappella da companhia de Setaro ao longo de dezoito anos. Ambas as obras
provêm dos manuscritos da Biblioteca da Ajuda, em Lisboa, e foram editadas
para esta ocasião pelo Maestro Ricardo Bernardes.
A figura redescoberta de Setaro tem um paladino: Xoán Manuel Carreira. Ele
mesmo disse em entrevista: “desde esse momento e até hoje, A Coruña teve uma
atividade teatral ininterrupta tanto de teatro musical como de comédia. É provável
que Setaro seja o responsável pela maior parte das menções à nossa cidade na
bibliografia internacional de referência sobre história cultural e relações culturais“.
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DIREÇÃO MUSICAL
Ricardo Bernardes

Bandolim António Vieira

Duração aproximada: 1h50 (sem intervalo)

Oboé Fabio D’Onofrio

Teorba Pedro Martins
Cravo Catarina Sousa

Programa
Ao longo do espetáculo, concebido e encenado por Mario
Pontiggia, viajamos através de um notável repertório de
árias que preenchiam as criações de Nicola Setaro.

FRANCISCO ANTÓNIO DE ALMEIDA
LA GIUDITTA (1726)
Introduzione (Andante sostenuto – Grave - Allegro)
Edição de Calebe Barros
Orquestra
BALDASSARE GALUPPI
IL MONDO DELLA LUNA (1750 / ACTO II)
Ária de Ecclitico: “Voi lo sapete come son fatte…”
Borja Quiza, barítono
ANTONIO VIVALDI
ARSILDA REGINA DI PONTO (1716 / ACTO I)
Aria de Arsilda: “Io sento in questo seno…”
Vivica Genaux, mezzo-soprano
GEORG FRIEDRICH HÄNDEL
ALESSANDRO (1726 / ACTO III)
Ária de Rosanne: “Brilla nell’alma un non inteso…”
GEORG FRIEDRICH HÄNDEL
IL TRIONFO DEL TEMPO E DEL DISINGANNO (1708/PARTE SECONDA)
Ária de Piacere: “Lascia la spina…”
Vivica Genaux, mezzo-soprano
ANTONIO VIVALDI
LA FIDA NINFA (1732 / ACTO I)
Ária de Licori: “Alma oppressa…”
Vivica Genaux, mezzo-soprano

GIOVANNI BATTISTA PERGOLESI
LA SERVA PADRONA (1733 / INTERMEZZO PRIMO)
Ária de Uberto: “Sempre in contrasti…”
Borja Quiza, barítono
ANTONIO VIVALDI
BAJAZET O IL TAMERLANO (1735 / ACTO II)
Ária de Irene: “Sposa son disprezzata…”
ANTONIO VIVALDI
LA GRISELDA (1735 / ACTO II)
Ária de Costanza: “Agitata da due venti…”
Vivica Genaux, mezzo-soprano
GAETANO LATILLA
Sinfonia in Fa (Allegro – Andante - Allegro assai)
Orquestra
GIUSEPPE SCOLARI
LA CASCINA (1756 / ACTO I)
Recitativo e Ária do Conte Ripoli:
“Non vi darò, mia bella…Vieni, superbo Rè…”
Borja Quiza, barítono
ANTONIO VIVALDI
IL FARNACE (1727 / ACTO II)
Ária alternativa de Tamiri: “Gelido in ogni vena…”
Vivica Genaux, mezzo-soprano
WOLFGANG AMADEUS MOZART
DON GIOVANNI (1787 / ACTO II)
Canzonetta de Don Giovanni: “Deh vieni alla finestra…”
Borja Quiza, barítono
RICCARDO BROSCHI
ARTASERSE (1734 / VERSIÓN DE LONDRES)
Aria adicional de Arbace escrita para Farinelli: “Son qual nave ch’agitata…”
Vivica Genaux, mezzo

Libreto

Setaro, construtor de utopias

Nº1 INSTRUMENTAL ORQUESTRA (5’ 15’’)
DE ALMEIDA/ La Giuditta/ Introduzione.

Nº2 FALA DO NARRADOR (2’)

Famosa desde a antiguidade pela pureza do seu ar e das suas vinhas, Somma
Vesuviana agradou tanto aos etruscos como aos napolitanos ricos, que a ornamentaram com palácios e igrejas. Aí viria ao mundo Nicola Setaro, corria o ano
de 1711, passando a sua infância entre os campos e igrejas. Nápoles estava
muito próxima e contava com quatro conservatórios e dois teatros, o del Fondo
e el San Bartolomeo. Nesta grande cidade, povoada por atores e cantores natos, o jovem Setaro estudou e iniciou-se como baixo. Desde 1742 até 1749, o
seu nome apareceu numa dezena de cartazes de teatros italianos e também foi
anunciado em Viena, possivelmente por conhecer à época Marianna Maipan.
Certo é que acaba por se casar com ela. Terão três filhos, todos eles artistas:
Anna, Tommasco e Giovanna. Pessoa mundana e um pouco fanfarrão, Nicola
Setaro era o protótipo do napolitano astuto. Teve a coragem de sobreviver no
teatro e improvisar no dia-a-dia. Mas a sua melhor arma foi a sedução, especialmente quando confrontado com os lunáticos...

(ouve-se Vivica a vocalizar entre caixas)
Ah, a Prima Donna e os seus caprichos!
Assim que lhe deram o papel, teve algo a dizer:
Em falsete. Imitando a Primma Donna
(Mimando o papel e olhando as linhas que lhe parecem breves)
“Mah…voi scherzate! Solo dodici arie in questa opera?...E non
finisco io?... Per chi m’avete preso, per una debuttante?...”

lo sento in questo seno / Che sol d’affanni è pieno / Piangere e sospirar l’afflitto core. E
veggio che dolente / Nella [Con la] sua fiamma ardente
Stassi vicino a lui languendo amore. / DC.

Nº 6 FALA DO NARRADOR (1’)

Em meados de 1753, a nova companhia de Setaro percorre 1.000 km de caminhos

(canta o inicio da “Lascia ch’io pianga…” numa tessitura
muito grave)

contactos na guarnição militar para atrair público ao Corral de Comedias de San Juan

Assim que cuidavam do guarda-roupa, teve algo a dizer:
“Questo abito fa schifo! E queste piume sono troppo piccole! Io così non esco…Chiamate l’Impresario…”
(voz natural; exclamando:)
Ah, le donne!...

perigosos que separam Barcelona de Jerez de la Frontera. Tinha esperança nos seus
de Dios, mas as expectativas não se cumpriram. Setaro tenta então estabelecer-se em
Cádis, a cidade mais cosmopolita da Andaluzia, e construir ali um teatro provisório. Com
esse objetivo, entrega uma petição na Câmara Municipal, contudo o pedido é negado.
Sem desanimar, dirigiu-se ao Porto de Santa Maria. Ali apresentou a mesma petição e,
dessa vez, obteve sucesso. Com a autorização da Capitania Geral da Andaluzia, Setaro
investiu todos os seus recursos na adaptação de umas antigas adegas e ofereceu à
cidade um teatro com todas as comodidades. No quarto ano desde a sua chegada a
Espanha, em Abril de 1754, Nicola Setaro inaugura o Teatro de las Casas del Palacio: a
primeira etapa da sua utopia havia-se cumprido.

Nº 7 ARIA MUSA (5’ 25”)

ARIA NARRADOR (3’ 15”)

GALUPPI / Il mondo della luna / Aria Ecclitico
Voi lo sapete come son fatte: / Ora vezzose, tutte amorose;
Ora ostinate, fiere arrabbiate / Che non è vero, sono lunatiche, oh signor sì.
Mutan figura, mutan pensiere, / Son per natura sempre così.
Certo credetemi ella è così. / DC.

Nº 4

VIVALDI / Arsilda Regina di Ponto / Aria Arsilda

Assim que eles escreveram uma ária para ela, teve algo a
dizer:

“Caro Maestro…carina, ma troppo bassa…mi fa male alla
gola…”

Nº 3

Nº 5 ARIA MUSA (4’ 25”)

HÄNDEL - Alessandro / Aria Rosanne
Brilla nell’alma un non inteso / Ancor dolce contento. / E d’alta gioia il cor, soave inonda.
Si nella calma, azzurro brilla il mar, / Se splende il sole e i rai fan tremolar / Tranquilla
l’onda. / DC.

Nº 8 FALA DO NARRADOR (1’ 10”)

Estando o Teatro do Porto de Santa Maria aberto há menos de um ano, Setaro recebeu

FALA DO NARRADOR (50”)

Setaro desejava ser empresário e perseguia uma utopia: construir o seu próprio
teatro. A oportunidade chegou quando o Capitão Geral da Catalunha, o ilustre
Marquês de Minas, decide reabrir a ópera italiana em Barcelona. Setaro forma uma
companhia com 14 cantores, 8 bailarinos e 22 orquestrais, viaja desde Parma a
Barcelona e instala-se no Teatro de la Santa Cruz. Permanecerá 3 temporadas, de
1750 a 1753, estreando em Espanha 10 óperas sérias e 14 óperas bufas. Ao finalizar
a terceira temporada, as dúvidas atormentaram-no. Setaro transfere a companhia,
abandona Barcelona e parte em busca de uma nova utopia…

uma ordem do Conselho Municipal proibindo a atividade. O honorável consistório
tomou conhecimento das denúncias recebidas por parte das forças morais da cidade,
denúncias semelhantes a esta pitoresca carta de um prelado andaluz:

“O encanto das atrizes é de tal forma, que o teatro atrai não só os jovens,
mas também os idosos, provocando em muitos matrimónios inquietudes pela
falta de consideração perante as mulheres que carecem de certezas e por isso
incomodam os seus maridos relativamente às suas idas à ópera. Note-se que
muitas pessoas ricas gastam os seus bens nesses passatempos e que várias
famílias pobres procuram obtê-los por meios ilícitos...”.

Conseguem-na? Não. Em Fevereiro de 1760, a companhia de Setaro apenas
O “Caso Setaro” adquire uma gravidade pouco usual. Em Abril de 1753, o

consegue atuar nos únicos lugares permitidos, as residências privadas de

Conselho do Porto de Santa Maria ordena o encerramento definitivo do Teatro

estrangeiros. Nicola Setaro experimenta a sorte em Gibraltar e acaba por ser

e leva Setaro a juízo e obriga-o a vender os bens em leilão para pagar as dívi-

contratado por um agente do Senado da Câmara do Porto. Sem perder tempo,

das contraídas. Perante o cenário, sem recursos e com um panorama sombrio

a companhia carrega os coches que a levaria ao Porto com os cenários e o

pela frente, Setaro apega-se a um sonho…

guarda-roupa, realizando o primeiro espetáculo no Teatro do Corpo da Guarda
a 15 de Agosto e mantendo-se aí por várias temporadas.

Nº 9 ARIA MUSA (5’ 50”)

HÄNDEL / Il Trionfo del Tempo e del Disinganno / Aria Piacere
Lascia la spina, cogli la rosa / Tu vai cercando il tuo dolor.
Canuta brina per mano ascosa / Giungerà quando nol crede il cor. / DC.

Nº 10 FALA DO NARRADOR (45’)

Quatro anos mais tarde, em 1764, Nicola Setaro pede uma permissão ao
Ayuntamento de A Coruña para construir um teatro provisório, facto que não se
concretizará. Na Primavera de 1768, Setaro constrói um teatro de madeira em
Santiago de Compostela onde realiza uma breve temporada. Ali apresenta uma
nova petição à corporação corunhesa e obtém a permissão para construir um
teatro provisório. Setaro ergue deste modo, na zona da actual Plaza María Pita, o
primeiro teatro público da Corunha, chamado Teatro de La Franja. É inaugurado

No Dia de Todos os Santos de 1755, a natureza enfurece-se com Portugal:

a uma segunda-feira, 21 de Novembro de 1768, e cerca de 200 pessoas

os efeitos devastadores do terramoto de Lisboa e os três tsunamis sucessivos

enchem os bancos da plateia, os camarotes e os balcões para descobrirem

afetam também a Andaluzia e várias regiões de Espanha, onde Fernando VI

um novo género: a ópera italiana. O teatro recebia fundos provenientes da

proíbe toda a atividade pública. Ignoramos se Nicola Setaro estava na região,

guarnição do Capitão General, o altivo Conde de Croix. Contudo, certo dia, um

pois nesse ano o seu irmão Pietro, também ele empresário tinha-se casado em

desentendimento durante um baile de máscaras termina com as boas relações

Jerez de la Frontera com a cantora Maria Giuntini. Onde se refugiou Nicola

entre Setaro e os militares. O Conde de Croix sai em defesa dos seus homens,

Setaro entre finais de 1755 e meados de 1759? Decide regressar a Barcelona,

apela ao Ayuntamiento e revolta-se contra Setaro. Um buffo contra um Conde:

parando em Valencia, ou realiza uma viagem ao Sul de França? Dirige-se a Viena

nem Goldoni teria feito melhor…

e passa pela Alemanha para restabelecer contactos do passado? Regressa a
Itália? Quatro anos de escuridão, onde a alma utópica de Setaro se torna uma
sombra, como que um fantasma da ópera antes do tempo...

Nº 11 ARIA MUSA (5’)

VIVALDI / La Fida Ninfa / Aria Licori
Alma oppressa da sorte crudele / Pensa invan mitigar il dolore Con l’amore ch’è
un altro dolor. Deh raccogli al pensiero le vele / E se folle non sei ti dia pena La
catena del piè e non del cor. / DC.

Nº 12 FALA DO NARRADOR (1’ 40”)

E, como uma Fénix, Nicola Setaro renasce das suas próprias cinzas. No Verão
de 1759, os irmãos Setaro estão em Lisboa, onde se encontram com D. José I
que acaba de romper relações diplomáticas com o Papado, após expulsar os
Jesuítas. Os italianos não são bem-vindos. Atuar em Lisboa? É necessária uma
permissão real.

Nº 13 ARIA NARRADOR (3’ 50”)

PERGOLESI / La serva padrona / Aria Uberto
Sempre in contrasti con te si stà. / E qua e là, e su e giù, e sì e no.
Or questo basti, finir si può. / Ma che ti pare, ah? / Ho io a crepare? Signor mio,
no. Però dovrai pur sempre piangere la tua disgrazia E allor dirai che ben ti stà
[che così è] / DC.

Nº 14 FALA DO NARRADOR (1’ 50”)

O Conde de Croix ganhará a contenda: a quatro meses da inauguração, opõe-se
à construção “ilegal” do teatro em terreno militar. Perante isto, o Ayuntamiento
fecha o teatro e desmonta-o em finais de Março de 1769. Setaro, sem teatro
e sem rendimentos, abandona A Coruña e dirige-se a Ferrol. Constrói ali o
seu primeiro teatro permanente, o Teatro de la Magdalena: com uma plateia
ampla, dois camarotes e áreas reservadas a homens e mulheres, inaugura-se em
princípios de 1770 e funcionará até 1807.

O teatro alojava espetáculos, bailes e jogos de cartas, atividades “imorais” aos olhos de
certos ‘bem pensantes’ que não tardam a acusar Setaro e a sua companhia de terem
trazido o vício à cidade…
Entretanto, o temido Conde de Croix deixa o seu posto na Corunha. É assim que, em
Abril de 1770, Setaro volta ao ativo: apresenta uma terceira petição ao Ayuntamiento
pois tem em mente criar um teatro permanente, melhor do que o de Ferrol. Cedem-lhe
então a zona da atual Plaza del Humor e ali ergue o chamado Teatro de la Florida, que
abrirá portas em Abril de 1771. Com 300 lugares, 33 camarotes e áreas reservadas a
ambos os sexos, Setaro acrescenta um salão para jogos de cartas e fixa aí a sua própria

Nº 17 ARIA MUSA (5’ 15”)

VIVALDI / La Griselda / Aria Costanza
Agitata da due venti, / Freme l’onda in mar turbato / E ‘l nocchiero spaventato
già s’aspetta a naufragar. / Dal dovere e dall’amore / Combattuto questo core
Non resiste e par che ceda / E incominci a desperar. / DC.

Nº 18 INSTRUMENTAL ORQUESTRA (6’)

LATILLA / Sinfonia in Fa

residência. A temporada de ópera deveria durar 5 meses, a de comédia espanhola outros
5… Mas, no teatro, mandava Setaro e não era por acaso que tinha nascido junto ao
Vesúvio. Como resultado das disputas frequentes entre as empresas, o empresário e
o Ayuntamiento, a situação é resolvida com a aquisição do Teatro pela corporação, em
Fevereiro de 1772. Desprezado, humilhado e abandonado ao seu destino, Setaro deixa
A Coruña e encerra este capítulo em terras galegas, embarcando numa nova aventura

Nº 19 FALA DO NARRADOR (45’)

A propósito do Ano Santo de 1773, é promulgada em Madrid uma Cédula Real,
a meados de 1772, proibindo os espetáculos na maior parte de Espanha: o
circuito de Setaro não poderá ser levado a cabo. Ainda assim, esta proibição

utópica...

não afetará Bilbao. Os oradores do púlpito, um grupo de altas personalidades e

Nº 15 ARIA MUSA (6’ 25”)

montando uma verdadeira conspiração contra Setaro. O napolitano defende-se

rivais artísticos vêm a oportunidade de desenvencilhar-se do empresário imoral,
com unhas e dentes, apela aos seus contactos mais importantes e até obtém

VIVALDI / Bajazet o Il Tamerlano / Aria Irene

um certo apoio: converte-se assim em cavaleiro andante em defesa da ópera.

Sposa, son disprezzata, / Fida, son oltraggiata, / Cieli, che feci mai?

Setaro passa do género buffo ao sério…

E pur egl’è il mio cor, il mio sposo, / Il mio amor, la mia speranza.
L’amo, mà egl’è infedel, / Spero, ma egl’è crudel,
Morir mi lascierai? / Mi lascierai morir?
O Dio! manca il valor e la costanza. / DC.

Nº 16 FALA DO NARRADOR (1’)

Nº 20 ARIA NARRADOR (6’ 25”)

SCOLARI / La Cascina / Recitativo ed Aria Il Conte Ripoli
Recitativo: Non vi darò, mia Bella, / L’ingrato guiderdone, / Ch’Enea diede a Didone.
Non vuò, che il Mondo veda, / Che a un’Amante rival vi lasci in preda.
Ah, se voi foste Dido, / S’io fossi Enea, se Jarba fosse quì,

Na Primavera de 1772, Setaro renasce: obteve cartas de recomendação que fará valer

A quel Moro crudel direi così…

em Pamplona, Bilbao e San Sebastian. Perante a resposta negativa em Pamplona, muda-

Aria: Vieni, superbo Rè, / L’avrai da far con me.

se para Bilbao e assina, em Outubro desse ano, um contrato com a corporação. Não há

(a Lavinia) (Non dubitar mia vita, Ch’io ti difenderò.)

Teatro na cidade? Não importa, o grande pátio das Casas Consistoriais será suficiente.

Vibra la Spada ardita, / Ch’io mi riparerò.

Setaro cobre-o com uma lona, constrói um palco e coloca um gradeamento, enche o

Vuol atterrar Cartagine, / La vuol ridur in cenere,

pátio com bancos e apresenta à cidade a ópera italiana. O empreendimento funciona: os

Sento le fiamme stridere, / Odo le genti gemere.

estrangeiros são os primeiros a afluir, os bilbaínos gostam do género e afluem em massa.

(a Lavinia) (Non ti abbandonerò.)

Este motivo acende a chama dos púlpitos e os frades e sacerdotes clamam contra as

Va tra le Selve Ircane, / Barbaro, mostro, cane; / No, che timor non ho. / DC.

imoralidades que esse descarado napolitano apresenta todas as noites. O entusiasmo de
Setaro é tal que o leva a pensar num circuito desde o Porto a San Sebastian, passando
por todas as cidades que conheciam a ópera.

Nº 21 FALA DO NARRADOR (55’)

Em Fevereiro de 1773, a conspiração contra Setaro chega ao seu ápice: é
denunciado e acusam-no falsamente do vil pecado nefando.

Durante o seu julgamento, desfila um patético elenco de testemunhas pagos
pelos seus inimigos: três prostitutas analfabetas e muitos desconhecidos. Algu-

Nº 25 ARIA MUSA (7’ 27”)

mas altas personalidades de Bilbao não compreendem tal acusação e saem em

BROSCHI / Artaserse / Aria Arbace per Farinelli

defesa de Setaro, tendo estes atos graves consequências para os próprios. O

Son qual nave ch’agitata / Da più scogli, in mezzo al mare [all’onde]

Corregedor manda encarcerar Setaro; em Junho de 1773 confisca o teatro de

Si confonde è spaventata, / Va solcando in alto mar, / Va a perir in alto mar.

Ferrol, e o resto dos seus bens e condena-o à morte. Nicola Setaro não será

Ma in veder l’amato lido / Lascia l’onda il vento infido / E va in porto a riposar. / DC.

executado: devido às condições terríveis na prisão, morre em Bilbao, em 2 de
Fevereiro de 1774. A sentença final absolutória chegará oito meses depois,
quando a ópera já estava órfã…

Nº 22 ARIA MUSA (8’ 30”)

VIVALDI / Il Farnace / Aria alternativa Tamiri
Gelido in ogni vena / Scorrer mi sento il sangue
L’ombra del figlio esangue / M’ingombra di terror.
E per maggior mia pena / Vedo che fui crudele
A un’anima inocente / Al core del mio cor!. / DC.

Nº 23 FALA DO NARRADOR (1’)
Epílogo da saga de Setaro:
Marianna Maipan, sua viúva, irá estabelecer-se em Zamora. Anna, a sua primogénita, e o seu marido Alfonso Nicolini, formaram uma companhia e atuaram
na Galiza, no Norte de Espanha e no Porto. Tommasco, o seu segundo filho,
casará em Valladolid em 1775; cria uma companhia com Giuseppe Vici atuando
em Valladolid e outras cidades. Francesco Nicolini, neto de Setaro, será empresário de teatro no Porto. Pietro Setaro, irmão de Nicola, abrirá una fábrica
de ceras em Portugal. Por último, com os seus altos e baixos, o Teatro de la
Franja, que Setaro construiu em A Coruña incendeia-se em 1804. As pessoas
que testemunharam esta catástrofe terão recordado as chamas finais que Don
Giovanni havia visto seis anos antes, em 1798, no que seria a estreia espanhola
da ópera de Mozart. A partir daí, a figura de Setaro não tem lugar nem tempo:
ele tinha alcançado a perfeição da utopia.

Nº 24 ARIA NARRADOR (2’)

MOZART / Don Giovanni / Canzonetta Don Giovanni
Deh, vieni alla finestra, o mio tesoro, / deh, vieni a consolar il pianto mio.
Se neghi a me di dar qualche ristoro, / davanti agli occhi tuoi morir vogl’io.
Tu ch’hai la bocca dolce più che il miele, / tu che il zucchero porti in mezzo al
core, non esser, gioia mia, con me crudele, / lasciati almen veder, mio bell’amore!

Mario Pontiggia
Las Palmas de GC, 04 / 09 / 18

Quem é Quem

VIVICA GENAUX MEZZO-SOPRANO
Natural do Alasca, a mezzo-soprano Vivica Genaux é uma das
maiores intérpretes de repertórios barroco e do bel canto.
A artista é reconhecida internacionalmente não apenas
pelas suas proezas vocais e o seu incrível virtuosismo, mas
também pela interpretação sentida das personagens a que
dá vida. O seu repertório inclui mais de 65 papéis.
Recebeu o Prémio Händel, em 2017, na cidade de Halle (Alemanha). Já atuou
em locais de prestígio, como o Centro Nacional de Artes Cénicas de Pequim, o
Symphony Center, em Chicago, o Barbican Centre, em Londres, a Metropolitan
Opera, em Nova York, o Rudolfinum, em Praga, e os Theater an der Wien e
Wiener Staatsoper, ambos na capital austríaca.
Em 2017, Vivica interpretou os papéis de Lepido no Lucio Cornelio Silla, de
Händel, no Wiener Konzerthaus; Eternidade e Diana no Calisto di Cavalli, na
Ópera Nacional do Reno; Malcolm na Mulher do Lago, de Rossini, no Festival
de Pentecostes de Salzburgo; e Arsamene (início) no Xerxes, de Händel, na
Ópera Real de Versalhes, com a orquestra A Maçã Dourada, sob a direção de
Maxim Emelyanychev.

Também em 2017, Vivica fundou a V / vox Academy, supervisionando o seu

Santa Cecilia de Roma, Auditorium di Milano, Luciano Pavarotti di Modena,

primeiro curso. Após o sucesso da primeira academia, Vivica é convidada a

Vespasiano di Reggio Emilia, Zomeropera Bélgica, New Israeli Opera, em Tel

realizar masterclasses na Weimar Hochschule füe Musik Franz Liszt e na Roma

Aviv, Belcanto Knowlton Festival (Montreal), Opera de Colombia...

Opera Campus / SGM Foundation. Em 2018, depois de vários concertos sob a
direção de Diego Fasolis no Teatro de la Maestranza em Sevilha (Händel / Vivaldi
com Ann Hallenberg), Vivica tem compromissos sob a direção de Marcello di
Lisa no Arsenal de Metz e com a Filarmónica de Essen (programa Farinelli); Lars
Ulrik Mortensen, com Sonia Prina, em Copenhague e Wigmore Hall em Londres
(programa Farinelli vs Senesino); e Thibault Noally com Les Accents na La Salle
Gaveau em Paris (programa Händel / Scarlatti). Será ainda ouvida em Ljubljana,

Entre os maestros com quem trabalhou incluem-se Jurowsky, Lopez Cobos,
Nagano, Petrenko, Rousset, Bolton, Pons, Zedda, Inbal, Grazioli, Carminati,
Montanaro, Pérez-Sierra, Allemandi, Ortega, Malheiro, Pehlivanian, Manacorda,
Rizzari, Daniel... Participou também em produções dos seguintes encenadores:
Martone, Michieletto, Fonte, Abbado, Sagi, Warner, Del Mónaco, Grinda,
Pasqual, Tambascio, Bieito, Homoki, Azorín, Dalla...

Viena, Paris, Londres, Lisboa, Toulouse e Essen.
Antes de um espetáculo com Erin Helyard, no Melbourne Recital Center,
Vivica vai estrear-se como Mandane em Artaserse, de Hasse, juntamente com
a Pinchgut Opera de Sydney. Em 2019, Vivica irá para Washington, DC, para

MARIO PONTIGGIA DRAMATURGIA E ENCENAÇÃO
Nascido em Las Flores, na Argentina, Mario Pontiggia,

a sua estreia como Emma, em Zelmira de Rossini com a Washington Concert

realizou os seus estudos teatrais e musicais em Buenos

Opera. Posteriormente, juntar-se-á a um grupo de artistas aclamados para o

Aires. Licenciado em Arquitetura e Semiologia Arquitetónica

concerto de gala Farinelli bem como a alguns amigos no Festival de Pentecostes

pela Universidade de Belgrano, diplomou-se com distinção

em Salzburgo.

e louvor em Encenação no Instituto Superior de Arte do
Teatro Colón, onde foi também bolseiro europeu.
Dramaturgo e ensaísta de ópera, foi Director de Produção da Opéra de Monte-

BORJA QUIZA BARÍTONO, NARRADOR
Borja Quiza, Barítono nascido em Ortigueira (A Coruña),
em 1982, estudou canto com Teresa Novoa, Maria Dolores
Travesedo e Renata Scotto e, mais tarde, refinou a sua
técnica com o tenor argentino Daniel Muñoz. Recebeu o
prémio Ópera Actual, como melhor cantor lírico jovem, em
2009, e o prémio de melhor cantor de Zarzuela, Prémios de
Prestígio de Ópera do Teatro Campoamor, de Oviedo, em
2010. Em 2009, estreou o filme “Io, Don Giovanni” de Carlos Saura, no qual
interpretou o papel de Don Giovanni. Já se apresentou nos principais teatros
espanhóis: Teatro Royal Canal Teatro e Auditório Nacional em Madrid, Liceu e
Auditório de Barcelona, Palau de les Arts de Valência, Festival de Amigos do
Festival de Ópera e de Mozart, La Coruña, Arriaga e Euskalduna Bilbao, Kursaal
e Victoria Eugenia de San Sebastian Pérez Galdós, em Las Palmas, Gayarre
e Baluarte de Pamplona, Maestranza em Sevilha, Campoamor de Oviedo,
Jovellanos, Calderón de Valladolid, Palais des Festivals de Santander, Villamarta
de Jerez, Guimerá e Auditório de Tenerife, etc .; e internacional: La Fenice di
Venezia, Carlo Felice di Genova, Ander Wien Viena, Comunale di Bologna,
Maggio Musicale Fiorentino, Reate Festival di Rieti, Accademia Nazionale di

Carlo, entre 1994 e 2004, Diretor Artístico de Ópera de Las Palmas de Gran
Canaria, entre 2002 e 2014. Atualmente, é Diretor Artístico da Fundación
Internacional Alfredo Kraus. O repertório das suas encenações abarca
L’incoronazione di Poppea e Il ritorno d’Ulisse in patria (Monteverdi); Dido and
Aeneas (Purcell); La serva padrona (Pergolesi); Aci, Galatea e Polifemo e Giulio
Cesare (Händel); Kaffeekantate e Hochzeitkantate (Bach); Die Entführung
aus dem Serail, Die Zauberflöte e La Clemenza di Tito (Mozart); La Grotta di
Trofonio (Salieri); L’Italiana in Algeri (Rossini); I Capuleti e i Montecchi, Norma
e I Puritani (Bellini); L’elisir d’amore e Roberto Devereux (Donizetti); Attila,
Macbeth, I Masnadieri, I Due Foscari, Rigoletto, Il Trovatore, La Traviata, Un
Ballo in maschera, Simon Boccanegra, Aida e Otello (Verdi); Tristan und Isolde
(Wagner); Die Fledermaus (J. Strauss); Les Pêcheurs de perles e Carmen (Bizet);
La Belle Hélène e Les Contes d’Hoffmann (Offenbach); Thaïs, La Navarraise
e Werther (Massenet); Cavalleria Rusticana (Mascagni); Pagliacci (Leoncavallo);
La Bohème, Tosca, Madama Butterfly, La Rondine e Turandot (Puccini); Boris
Godunov (Mussorgsky); Mozart & Salieri (Rimsky-Korsakov); Ariadne auf Naxos
e Elektra (R. Strauss); Il Segreto di Susanna (Wolf-Ferrari); Eine Florentinische
Tragödie (Zemlinsky); The Medium (Menotti); The Rake’s Progress (Strawinsky);
La Voix Humaine (Poulenc) e Escorial (Perusso).

Mario Pontiggia já foi convidado pelos teatros Colón, Cervantes, Payró,

Marcos Portugal (1762-1830), António Leal Moreira (1758-1819), entre outros.

Auditorio e Coliseo de Buenos Aires; Argentino de La Plata; Greco de Taormina,

Em São Paulo, em 2006, realizou a estreia no Brasil do Réquiem à Memória

Valli de Reggio Emilia, Comunale de Ferrara, Comunale de Modena, Massimo

de Camõesde João Domingos Bomtempo (1771 – 1842), obra fundamental

de Palermo, Verdi de Sassari, Lirico de Cagliari, San Carlo de Nápoles, Bellini

dos primórdios do romantismo musical português. Baseado em Portugal desde

de Catania y MMF / Comunale de Florencia; Ópera de Oviedo / Campoamor,

2010, entre diversos concertos destacam-se a estreia moderna da ópera o

ACO – Ópera de Las Palmas de Gran Canaria / Pérez Galdós, Cuyás y Auditorio

“Basculho de Chaminé” de Marcos Portugal (1762 – 1830) com a Orquestra

Alfredo Kraus, Gran Teatro de Córdoba, Ópera de Tenerife / Auditorio Adán

Sinfónica Portuguesa na Teatro de São Carlos em Lisboa, assim como as

Martín, Festival de Galicia / Principal de Santiago de Compostela, Ópera de A

participações na direção dos espectáculos músico-teatrais nas Temporadas

Coruña / Palacio de la Ópera y Colón, ABAO de Bilbao / Euskalduna; Festival

de Música de São Roque e, sobretudo, na realização das séries de concertos

de Sanxay / Grecoromano, Capitole de Toulouse; Bunka-Kaikan de Tokyo,

Memórias e Caminhos de Mateus em 2016 e 2017, com concertos como os de

Hamamatsu, Nagoya, Biwako, Osaka; Opernhaus de Zürich; Ópera de Monte-

comemoração dos 250 Anos da Ópera de São Paulo. Actualmente é Director

Carlo / Garnier, Fontvieille y Grimaldi Forum. Nomeado em 2006 pela sua

Artístico dos “XXVIII Cursos de Música Antiga da Casa de Mateus“, promovidos

produção de Boris Godunov, a sua produção de Elektra (Teatro Colón / 2007)

pela Fundação da Casa de Mateus em Vila Real.

obteve o prémio ACE da crítica argentina. Mario Pontiggia teve a honra de
inaugurar o Grimaldi Forum, no Mónaco (Aida/2000) e a nova Opera di Firenze
(Tosca/2014).

Para além de intensa actividade artística, Ricardo Bernardes concluiu
paralelamente o doutoramento em Musicologia pela Universidade do Texas
em Austin, com uma tese sobre ópera em língua portuguesa nos finais do
século XVIII, sob orientaçõa de Andrew Dell’Antonio. Posteriormente, fez
um doutoramento em Ciências Musicais pela Universidade Nova de Lisboa,

RICARDO BERNARDES DIREÇÃO MUSICAL
Nascido em Curitiba (1976), Ricardo Bernardes é maestro e
musicólogo e desde cedo revelou a sua paixão pela música
antiga e, especificamente, a vontade de divulgar o património
musical luso-brasileiro, na altura ainda desconhecido do
grande público. Procurou desde sempre misturar a direção
musical com a investigação académica, como forma de
aprofundar os reportórios que tem apresentado em concerto,
tendo em sua formação inicial nomes como Dinko Fabris e Harry Crowl. Foi esta
a razão que o levou, então com 19 anos, a fundar o Americantiga Ensemble,
agrupamento de que é maestro e diretor artístico desde 1995 e com o qual
se tem dedicado nestes últimos 23 anos à execução e gravação do repertório
Ibero-americano dos séculos XVII a XIX, com especial ênfase na música vocal,
em que se especializou. Desde então, Ricardo Bernardes tem passado grande
parte do seu percurso artístico dos dois lados do Atlântico, realizando inúmeros
apresentações no Brasil, Estados Unidos da América e Argentina, bem como em
Portugal, onde vive desde 2010.
Gravou, entretanto, com o Americantiga Ensemble uma discografia que já conta
com seis CDs e um DVD, registando obras basilares do repertório luso-brasileiro
do século XVIII, com autores como José Maurício Nunes Garcia (1767-1830),
André da Silva Gomes (1752-1844), João de Sousa Carvalho (1745-1798),

apresentando uma tese sobre a Música para aclamação da Rainha D Maria I em
1778, sob orientação de David Cranmer.
Actualmente, é Investigador Integrado Pós-Doutorado junto ao CESEM/UNL,
financiado pela FCT. Foi editor da coleção “Música no Brasil – séculos XVIII e
XIX”, em 6 volumes e 2.500 páginas, promovida pelo Ministério da Cultura do
Brasil, e da revista “Textos do Brasil”, no número dedicado à “Música Erudita
Brasileira” e editado pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Para
além das publicações académicas e das edições de música Luso-Brasileira dos
séculos XVIII e XIX, tem sido convidado a dar conferências sobre temas de
música antiga.

RAÚL VÁZQUEZ ASSISTÊNCIA DE ENCENAÇÃO
Raúl Vázquez nasce em Bilbao, por cuja universidade é
licenciado em Comunicação Audiovisual, na especialidade
de realizador. Muda-se para as Astúrias, onde prolonga
os seus estudos audiovisuais, ao mesmo tempo que entra
profissionalmente em contacto com o mundo do teatro
lírico. Inicia a sua carreira em diversos departamentos do
Teatro Campoamor, em Oviedo, destacando o seu trabalho
como contra-regra, graças ao qual tem a possibilidade de colaborar em
produções de encenadores do dimensão de Robert Carsen (Les dialogues des
Carmelites), David Alden (Peter Grymes e Ariodante), Emilio Sagi (L’italiana in
Algeri, La bohème, L’incoronazione di Poppea, Lucia di Lammermoor, Nabucco),
ou Gaham Vick (Zaide). Mais tarde, amplia a sua experiência na temporada de

ORQUESTRA BARROCA DE MATEUS
A Orquestra Barroca de Mateus faz com este concerto a sua estreia absoluta.
Sob a direção artística e musical do maestro e musicólogo Ricardo Bernardes,
é formada por alguns dos melhores músicos atuantes em Portugal e Espanha,
especializados na interpretação historicamente informada e com instrumentos
de época. O projeto de constituição da Orquestra nasce da tradição iniciada por
Marie Leonhardt com o Ensemble Barroco de Mateus, num contexto que é hoje
de recuperação e intensificação das atividades musicais da Fundação da Casa
de Mateus, marcadas pela realização, nos últimos anos, dos ciclos de concertos
Memórias e Caminhos de Mateus e do regresso dos Encontros Internacionais
de Música, ambos centrados na exploração dos repertórios e práticas das
músicas antiga e barroca.

ópera de Múrcia, na equipa de produção e enquanto colaborador da direção

O seu repertório será abrangente, embora confira uma especial atenção

artística.

à produção musical ibérica e de estética italianizante, bem como às suas

A pouco e pouco, vai-se encaminhando para a encenação e começa, enquanto
assistente, a trabalhar com encenadores como Curro Carreres, Mario Pontiggia,
Bruno Berger-Gorski e Joan Antón Rechi, entre outros, em títulos de ópera e
zarzuela que o levam às temporadas líricas dos mais importantes festivais e
teatros espanhóis, desde o Festival Internacional de Perelada ao Teatro de la
Maestranza, em Sevilla. A sua estreia na encenação acontece em 2007, com a
zarzuela original La carrera de America. Fora de Espanha, colabora em 2012 na
produção de Attila, de Verdi, sob a direção de Curro Carreres, e, recentemente,
colabora em Salomé, de R. Strauss, como asistente de encenação de Joan
Antón Rechi, na nova produção do Teatro Mayor, de Bogotá. Em 2016, dirige
a ópera barroca Los elementos, de Antonio Literes. De entre os seus projetos,
destaca-se uma nova produção, em programa duplo, das óperas La serva
padrona (Pergolesi) e El teléfono (Menotti), assim como de Die Entführung aus
dem Serail (W. A. Mozart), no teatro Palacio Valdés, de Avilés.

ramificações no Brasil e na América Latina entre o séc. XVI e os inícios do séc.
XIX. O concerto inaugural da Orquestra, intitulado Setaro, construtor de utopias,
celebra a disseminação da ópera no Norte de Portugal e na Galiza, entre os anos
50 e 70 do séc. XVIII, bem como a sua projeção em terras brasileiras através do
4º Morgado de Mateus, D. Luís António, Governador da Capitania-Geral de São
Paulo entre 1765 e 1775. Depois deste concerto de estreia, em que contará
com a presença de solistas com a espessura da mezzo-soprano americana
Vivica Genaux e do barítono espanhol Borja Quiza, sob a encenação de Mario
Pontiggia e em co-produção com a associação Amigos da Ópera da Coruña, a
Orquestra prosseguirá a sua estratégia de construção de parcerias, afirmando a
Fundação da Casa de Mateus como um pólo de produção e irradiação artísticas
nos planos nacional e internacional.

SETARO, CONSTRUTOR DE UTOPIAS
Árias de Ópera em Concerto Encenado
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