
Casa daMúsica faz estreiamundial
de ópera sobre Giordano Bruno
Música Giordano Bruno sobre o grande intelectual da segundametade do séculoXVI escrita pelo italiano Francesco
Filidei estreia amanhã na Sala Suggia RemixEnsemble junta se a elenco internacional sob a direção de Peter Rundel

BERNARDO MARIANO

Paramim como italiano e como
toscano terra de Puccini deMas
cagni deCatalani a relação com a
ópera existiu desde sempre co
meçapor explicar Francesco Fili
dei 42 anos sobre Giordano Bru
no asuaprimeira ópera que ama
nhã estreia no Porto Mas outra
hereditariedade digamos guar
dounamemória e veio amarcar a
sua atitude face à música som

Aminha avó era sarda e lembrome de ter ido ao seu funeral e de
comohavia umritual comunitário
de gritar e bater no caixão A ex
pressão estilizadadeumador telú
rica de imensa força Assume
GiordanoBrunocomo síntese for

çosa dessasmarcas e de quanto
fiz até agora Um ponto de chega
da que se fará ponto de partida
ou assim o espero conclui rindo

OFrancesco estava nomeu ra

dar hávários anos vinha seguin
do a sua obra e quando num en
contro casual soube do seuproje
to de escreveruma ópera interes
sei me logo e tratei de encontrar
parceiros explicaAntónio Jorge
Pacheco diretor artístico da Casa
daMúsica Aestreiamundial ser
no Porto explica se porque o nos
so principal parceiro é o T M de
Paris e eles não têmnem sala fixa
nemcorpos artísticos pelo que fo
ram essencialmente razões de or
dem prática que determinaram
que a estreia se fizesse aqui

Tudo partiu da imagemde Bru
no na fogueira o animado fun
dindo se com o inanimado ama
deira nas cinzas diz Francesco
Giordano Bruno estrutura se

em 12 cenas e dois planos numé
exposto o pensamento científico
de Bruno e as suas reflexões o ou
tro diacrónico acompanha o per
curso desde a suaprisão ao seu su
plício Neste último pontificam
além deBruno dois inquisidores e
ClementeVIII papana altura tra
balhar as vozes líricas foi uma
questão que me coloquei nesta
obra e ai o recurso àherança do
gregoriano foi importante porque
tão ancestral é comovocalidade
que é sempre atual

O Papa está bastante presente
mas só canta três minutos Quis
resguardá lo e fazer da sua inter
venção umapedra preciosa Ele é

um contratenor e escreviuma ária
florida virtuosística e difícil

A citação também entra emjo
go além do Dies iraegregoriano
há fragmentos de Palestrina de
duas cançõesmedievais de canta
tas de Bach e muitos madrigalis
mos sobretudo nas partes instru
mentais e umpouco no coro

As palavras estrutura e forma
é paramim tudo há de dizer

pois é análoga ao percurso vital
são recorrentes no discurso de Fili
dei mas também a sua antítese
paramim o construído namúsi
ca culmina sempre numadestrui
ção pois o demasiado construído
perde o interesse é preciso supe
rar essa beleza e torná la agressiva
para que nos interpele nos des
conforte E em Giordano Bruno
essemomento é apenúltima cena
vemos Bruno na fogueira e amúsi
ca é um buraco negro onde toda
a luz precedente converge é um
trabalho dememória outro tema
emqueBruno se notabilizou e há
aí umaoposição de base entrevida
somecor porumlado e morte ruí

do e o preto branco poroutro No
final na cena seguinte ouvimos
umtexto poético belíssimo deBru
no e umúnico som umsino afina

do namesmanota que abre aópe
ra Nasua leitura esse som solitá
rio é um gesto de vida porser do
tado de cor e um gesto de morte
pelacadência comque bate
Francesco esperaque compre

endamaminhamúsica naqual se
misturam o sabor tonal omodal e
o serial mas o que conta é o qua
dro resultado global e é preciso
que amoldura elementos consti
tuintes se convertaelaprópria no
quadro E a imagem será emúlti
ma análise a dele próprio Eu es
tou em tudo quanto escrevi nesta
ópera dela transparece o sentido
profundo de mim próprio Desta
vez não usei qualquermáscara

No histórico lírico daCasa da
Música desde o nascimento do
projeto constaumaóperade tema

semelhante VreemdemelodieënMelodias Estranhas de António
Chagas Rosa centradano proces
so da Inquisição contra o huma

nistaDamião de Góis 2001 Roter
dão vista no Porto logo depois
E uma outra ainda partilha esta
época de intolerância Massacre de
WolfgangMitterer sobre amatan
çados huguenotes Paris 1572
Deste GiordanoBruno António

Jorge Pachecojá foi espreitar os en
saios e confidencia amúsica é for

tíssima extremamente original
muito imaginativa Daí que esteja
certo de que depois daestreia ha
veráaindamais teatroscomvonta
de demostrar esta ópera

A FIGURA

Livre é o pensamento
e a sua expressão
Originalmente umfrade do
minicano Giordano Bruno
afastou se progressivamente
daOrdem Destacou se en
quanto filósofo matemático
e cosmólogo adquirindo re
putação europeiapelos seus
ensinamentos e pelos seus li
vros Viajou por quase toda a
EuropaOcidental evitando
as inquisições ibéricas en
sinando emvárias universi

dades e academias Após 16
anos fora volta a Itália Vene
za em 1592 e algunsmeses
depois é denunciado à Inqui
sição local Desta é transferi
do paraaromana O julga
mentoprolonga se até finais
de 1599 Morre nafogueiraa
17 de fevereiro de 1600 no
Campo deFiori Roma
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