


Morrer de Amor
Catarina Molder

Nascemos sem livro de instruções e temos de as 
procurar toda a vida. Temos de ser competentes em 
tudo. A mulher, então, tem de ser perfeita. É o mínimo 
que a sociedade espera dela, daí a mutilação contínua, 
legitimada pela religião, pelos costumes, num retorno 
obsessivo ao suposto pecado original, que é o facto 
do homem vir da mulher. Não pedimos para ser mães, 
somos, não temos culpa. Para cúmulo das humilhações, 
no nosso cartão de identidade, o próprio Estado assume 
em primeiro lugar o pai, quando da mãe nunca há 
dúvida. Para uma mulher, a defesa dos seus direitos é 
inevitável. Não é suficiente para construir um objecto 
artístico, mas serve de inspiração e mote. Quem morre 
mais de amor ou quem se sacrifica mais por amor na 
ópera, na literatura e na vida são mulheres. Elas expiam 
os males do mundo. 

Espectáculo, ópera ou canção que não tenha um 
desequilíbrio, uma dúvida, uma crueldade, um sacrifício, 
não provoca a tão ansiada catarse que os artistas, e mais 
ainda o público, esperam. 

Na ópera morre ‑se a cantar, outra catarse perfeita – 
o canto da morte. Este espectáculo traça o percurso 
de uma mulher que morre continuamente de amor 
até à exaustão suprema. O amor fá ‑la viver de novo, 
para morrer outra vez. Um eterno retorno. Um eterno 
sacrifício, onde todos os músicos participam. Quem 
vence no final? O amor ou a morte? A violência do  
amor, a violência das relações, a violência da procura  
da felicidade. A violência de se ser mulher.

Morrer com Música
Cerca de seis meses antes de morrer de uma queda de 
bicicleta, Ernest Chausson (1855 ‑1899) escreveu duas 
canções para canto e orquestra, Chanson de l’amour  
et de la mer e Chanson Perpétuelle (Dezembro de 1898), 
sobre um poema de Charles Clos. Para esta última, 
escreve uma versão para piano e outra ainda para piano 
e quarteto de cordas. A versão que apresentamos é uma 
adaptação corajosamente feita pelo nosso quarteto.  
É uma canção que nos fala de uma mulher abandonada, 
que sucumbe ao vazio. Começa no momento em que 
ela está prestes a suicidar ‑se. Pede ao vento que avise 
o seu amado de que vai morrer, ainda na esperança 
de que ele volte. Numa cadência cinematográfica, 
recorda a sua felicidade passada. Perdoa ‑o por este 
nunca lhe ter prometido nada. Serão agora os juncos 
do rio a abraçá ‑la. A escrita expressiva e lírica, rica em 
leitmotivs e citações do famoso acorde de Tristão e 
Isolda de Wagner, compositor que Chausson venerava 
e que muito influenciou a sua escrita, faz desta canção 
perpétua uma pérola única do repertório de música  
de câmara. 

António Chagas Rosa (1960) constrói o seu canto 
da morte de Isolda, Serei só eu (2005), a partir de um 
excerto de Richard Wagner, com a tradução de Jorge de 
Sena. A tensão harmónica é o suporte interno do poema 
e expressão emocional desta viagem sem regresso. 
Isolda está na vertigem, em queda e ascensão contínuas, 
eleva ‑se mergulhando num nível sonoro e sensorial 
superior para se unir ao seu amado Tristão.

Shostakovich (1906 ‑1975) estreia a sua Lady Macbeth 
de Mzensk em 22 de Janeiro de 1934 com notável 
sucesso. Dois anos depois, a ópera é considerada pelo 
regime como uma obra confusa e barulhenta, com uma 
música perniciosa. Tal equivaleu a sentenciar à morte a 
ópera e o compositor, que em vida nunca mais a voltou  
a apresentar na Rússia e nunca mais pôde compor ópera. 
Com um libreto de A. Preis e do próprio Shostakovich a 
partir de um conto de Leskov, de 1865, Katierina Ismailova, 
a personagem fulcral desta Lady Macbeth, nada tem da de 
Shakespeare. Fala ‑nos de como certos graus de toxicidade 
podem tornar a mais inofensiva das pessoas num anjo de 
morte, pela defesa do seu amor. Katierina quer ser amada, 
quer ter filhos, quer uma vida doce, mas é oprimida 
por um sogro e um marido que não a ama. Serguei, um 
trabalhador oportunista que o seu marido emprega na 
quinta, rouba ‑lhe o coração. Por ele, Katierina mata o 
pérfido sogro. Os dois amantes matam também o marido, 
acabando por ser apanhados e condenados à prisão na 
Sibéria. Katierina, sem dinheiro e sem propriedades, já não 
interessa a Serguei, que se envolve com Sonietka, uma 
presidiária miserável. Katierina mergulha com Sonietka no 
lago sombrio e profundo. Uma das mais grandiosas óperas 
modernas, retratando, com uma absoluta mestria musical 
e dramática, todos os cambiantes e comportamentos 
humanos a nível da esfera privada, social e sexual. Alterna 
a música mais colossal e violenta com momentos de um 
comovente e despojado lirismo, como nos interlúdios 
que aqui apresentamos. Neste espectáculo, Katierina  
vai dormir, cheia de vontade que alguém a ame. Parte  
à procura de Serguei e encontra ‑o…

Luís Soldado (1972) apresenta, em estreia absoluta, 
este objecto de culto a Rimbaud, o mais belo dos poetas 
malditos. Virgem Louca – O Esposo Infernal tem a 
construção dramatúrgica de uma mini ‑ópera, em quatro 
quadros. Começa com uma apresentação da Virgem 
Louca e do Esposo Infernal, sempre num crescendo 
emocional, que eclode no clímax do terceiro quadro 
com a Condenação e termina no quarto quadro com 
uma aceitação – somos uma Aberração, mas se calhar 
fomos feitos um para o outro. O último acorde perfeito 
maior em pianíssimo é uma réstia de esperança.

O tema dos Clã, Competência para Amar, com  
música de Hélder Gonçalves e letra de Carlos Tê, dá  
um toque de suave vingança a todas as mortes ao longo 
do espectáculo. A competência para amar impera.  
Mas também para morrer de amor?
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Perder e partir
Lígia Roque
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Encenador, realizador e produtor. Nasceu 

em Lisboa, em 1971. Diretor artístico da 
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Gitlis, graças ao apoio da Fundação 

Calouste Gulbenkian. Entre 2008 e 

2014, ocupou o lugar de concertino 

da International Mahler Orchestra. 

Apresentou ‑se a solo com orquestras 

como Hamburger Symphoniker, 

Staatsorchester Kassel, Sinfonieorchester 

Basel, International Mahler Orchestra, 

Stuttgarter Philharmoniker, entre outras.  

É membro fundador do Hermes Ensemble.

Sara Silva

Nasceu no Porto. Estudou violino com 

Carlos Fontes e Vítor Vieira. Concluiu 

o mestrado em Performance na 

Musikhochschulen FHNW de Basileia com 

o professor Rainer Schimdt. Atualmente,  

é professora no Conservatório Regional 

de Música de Vila Real e membro fundador  

do Hermes Ensemble.

Trevor McTait

Nasceu em Inglaterra. Estudou na 

Universidade de Cambridge e na Royal 

Academy of Music, em Londres. Viola 

principal do Remix Ensemble e da 

Orquestra Barroca da Casa da Música, 
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1. Era uma vez uma mulher que entra (no palco, no quarto, na vida),
 lamenta ‑se, a solo, sempre, até perder a respiração.
2. Era uma vez uma mulher que não quer o que lhe oferecem. 
 Recusa, desequilibra ‑se e desaparece.
3. Era uma vez uma mulher que deseja muito até conseguir.
 Não lhe perdoam o excesso.
4. Era uma vez uma mulher que se prende, se magoa e não encontra saída.
5. Era uma vez uma mulher que ensina e sai (do palco, do quarto, da vida)
 sem deixar reféns.
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Cinco Formas de 
Morrer de Amor
um espetáculo de 
Catarina Molder

programa
Ernest Chausson Chanson Perpétuelle, Op. 37
António Chagas Rosa Serei só eu
Shostakovich Lady Macbeth von Mzensk (excertos e ária)
Interlúdio (excerto Lady Macbeth von Mzensk)
Luís Soldado Virgem Louca – O Esposo Infernal (estreia absoluta)

1. Virgem Louca
2. Esposo Infernal
3. Condenação
4. Aberração

Interlúdio (excerto Lady Macbeth von Mzensk)
Hélder Gonçalves/Carlos Tê (Clã) Competência para Amar
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Lígia Roque
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Alexandre Lyra Leite
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Catarina Molder

interpretação
Catarina Molder soprano
Afonso Fesh violino 
Sara Silva violino
Trevor McTait viola
Vanessa Pires violoncelo

produção
Ópera do Castelo

dur. aprox. 1:00
M/12 anos

Espetáculo em línguas russa, francesa  
e portuguesa, legendado em inglês.

Teatro Nacional São João
30 setembro + 1 outubro 2016
sex+sáb 21:00

dia mundial da música

estreia


