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Na véspera de sua partida, 
a Marquesa de Santos 
revisita vários momentos 
da grande paixão que viveu 
com o Imperador D. Pedro I.

Foto Stig de Lavor, cortesia FTMSP



O enredo da ópera resume-se na jornada interior da personagem 

rumo ao âmago de sua paixão. Para isso, serve-lhe de veículo o 

maço de cartas e bilhetes que reencontra no dia de sua partida, 

esquecido em meio a baús e roupas espalhadas pelo chão. 

O rumoroso caso de D. Pedro I e Domitila, sua amante mais (re)conhecida, 
tornara-se um escândalo na corte brasileira. Começou dias antes da proclamação 
da Independência, prosseguiu às claras após a morte da princesa D. Leopoldina, foi 
notícia na Europa e quase impediu o casamento do Imperador viúvo com D. Amélia de 
Leuchtenberg. 

Domitila de Castro Canto e Melo, a Marquesa de Santos, que habitava uma casa 
próxima ao Palácio de São Cristóvão, devia sair o mais rápido possível do Rio de Janeiro 
levando na bagagem a turbulenta história de amor registrada em muitas linhas.

Escrevi o libreto a partir das cartas e bilhetes que organizei em um arco dramático, 
sem necessariamente obedecer à ordem cronológica. As primeiras são leves, diver-
tidas, cheias de humor e malícia. Pedro assina “fogo, foguinho” e “o demonão”. Aos 
poucos, o tratamento vai mudando conforme os ventos da política. Os conselheiros 
determinam que o imperador deve casar-se; a assinatura torna-se majestática: “O 
Imperador”! Domitila reage às mínimas alterações de humor quando canta incrédula 
as palavras escritas pelo amante, mas ainda encontra-se envolvida por elas como se 
estivesse mergulhada num mar de sargaços. Foi com essa imagem em mente que 
escrevi a ária central começando com os versos “Diga em quantas linhas, te enre-
daste antes de me revelar. Estranhamente, tua ausência junto a mim acende as estre-
las, enquanto a noite eu já perdi”.
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A partir deste ponto da ópera, as cartas de Pedro sugerem afastamento. Em algumas, 
ele mostra-se ciumento e possessivo, mas começa a evocar seu dever imperial para 
ordenar que Domitila deixe a cidade. Domitila exaspera-se, ama, odeia e reage ao 
abandono. Até chegar a última carta contendo uma ameaça em caso de desobediência 
e relembrando a obrigação da Marquesa de submeter-se à vontade do Imperador. A 
ária final é a resposta que Domitila redigiu pouco antes da partida. Ela disfarça sua dor 
num sutil tom de sarcasmo e na linguagem formal, apropriada para uma missiva ao 
Imperador, a quem ela dirige-se pela primeira vez como súdita, a Marquesa de Santos.

Escrevi a música de Domitila em estreita ligação com o texto do libreto. A parte vocal 
tinha como referência a querida soprano Ruth Staerke, que criou o papel e a quem 
a obra é dedicada. A partitura requer um trio formado por clarinete, cello e piano, 
formato que viabilizou diversas apresentações da obra durante os 22 anos desde a 
sua composição. Por outro lado, levou-me explorar a técnica de cada instrumento 
para alcançar a diversidade tímbrica que desejava. Os ritmos brasileiros de matriz 
africana, como o maxixe e o lundú, contrastam com formas da música europeia, 
como o trio sonata e a ária, evocando o cadinho cultural que se formou no Brasil 
do século XIX. A linguagem harmônica é eclética. Consonância e dissonância foram 
utilizadas como elementos que sublinham a condução dramática. Passagens tonais 
são seguidas de outras politonais ou atonais, de acordo com o desenrolar da história. 

Por fim, destaco o imenso privilégio de contar com a fantástica Gabriella Pace 
no papel de Domitila, acompanhada do excelente trio formado pelo clarinetista 
Batista Jr, violoncelista Lisiane de los Santos e pianista Priscila Bomfim, além da 
direção cênica de André Heller-Lopes, quem primeiro levou a ópera ao palco em 
2000, no CCBB-Rio.

João Guilherme Ripper
Compositor e diretor musical
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Foi no calar do século XX que pensei em encomendar uma 

ópera sobre a Marquesa de Santos. O inicio de 1999 já anunciava 

a importância que teria a celebração dos 500 anos de 

“descobrimento do Brasil” (sic) no ano seguinte. 

Porém, como falar de forma original desse “achamento”? 

Como traduzir em música, em nossas próprias palavras, a data da chegada dos 
colonizadores portugueses ao nosso país? Já era claro, então, que haveria tanto o que 
celebrar quanto o que refletir pois a história não era mais aquela que por tanto tempo foi 
contada e ensinada nas escolas; havia muito o que ponderar, refletir, reimaginar. Nada 
melhor do que deixar os próprios documentos da história do Brasil falar…. e cantar.

Assim nasceu o projeto “Palavras Brasileiras”, no Centro Cultural do Banco do Brasil 
do Rio de Janeiro. Ao longo de sete concertos, documentos da história do Brasil 
cantaram momentos da nossa história. Variada, a série se iniciava com a famosa Carta 
de Caminha e seguia até poemas de Manoel Bandeira, musicados por um mestre da 
MPB, Francis Hime; no meio do caminho, coisas como o “Manifesto Antropófago”, 
de Guilherme Bernstein, os as geniais cantatas baseadas na Carta Testamento de 
Vargas, na Renúncia de Janio e no nefasto AI-5, de Villani-Côrtes. 

De todos os concertos, nenhum foi tão querido ao meu coração desde sua gênese 
como a ópera Domitila, de João Guilherme Ripper. A ideia era simples: tomar as 
famosas cartas de amor — de paixão! — escritas pelo imperador D. Pedro I (1798-
1834) para sua mais famosa amante, a Marquesa de Santos (1797-1867), e criar 
uma ‘mini-ópera’ para voz e poucos instrumentos solistas. Nessa La Voix Humaine 
brasileira (sim, essa foi coincidentemente minha primeira inspiração!) vemos 
Domitila de Castro Canto e Mello prestes a deixar o Rio de Janeiro e retornar para 
sua cidade natal, São Paulo. 
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Ao longo de cerca de uma hora, a mais famosa paixão do imaginário brasileiro 
revela-se através das diversas cartas recebidas durante os sete anos que duraram 
o romance; aproximadamente de agosto de 1822 (poucas semanas antes da 
independência) até 1829. Ao final da ópera, escutamos pela primeira vez as palavras 
da própria Marquesa, cantando uma das únicas cartas suas a sobreviverem (o 
Imperador queimava as cartas que recebia, ela, mais esperta, guardava as cartas do 
poderoso amante). 

Confesso que sempre deixei a imaginação guiar as encenações que fiz desta ópera; segui 
de longe as indicações da própria partitura pois sempre achei que o melhor era ser 
simples e pouco descritivo. Todo o segredo de Domitila para mim está na simplicidade 
e na paixão de palavras cujos segredos, “estranhamente”, “nunca hão de revelar” — 
como diz a letra da ária mais famosa da ópera, única parte do libreto escrita pelo 
próprio compositor. Assim, meu fio condutor para a encenação sempre parte da mesma 
ideia inicial, da mesma ‘fantasia’: estamos nos dias finais do romance e a Marquesa 
acaba de receber um imenso bouquet de rosas do Imperador, dentro dele, uma carta; 
mas, ao invés do esperado pedido de casamento, nele está escrito “tudo acabado entre 
nós’. Na fúria dessa ‘derrota’, Domitila espalha as rosas por toda parte e joga pelos ares 
todas as cartas de amor do Imperador. É nesse momento que começa a ópera.
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Cumpre terminar dizendo que, se a ideia original da ópera era boa, foi a música 
composta por Ripper que mostrou-se uma obra-prima — tanto que não seria muito 
exagero dizer que Domitila tornou-se a mais popular ópera brasileira desde Carlos 
Gomes. A economia de meios e absoluta beleza da música, a sinceridade de sua 
expressão, fez com que venha sendo representada sem parar ao longo destes últimos 
22 anos; foi cantada por vozes profissionais, por estudantes, nos quatro cantos do 
Brasil e até no exterior, onde foi gravada pelo excelente soprano português, Carla 
Caramujo — que criará, em outubro próximo, a versão para orquestra sinfônica. 
Domitila foi dedicada ao grande soprano Ruth Staerke, que cantou por primeira vez 
no CCBB do Rio de Janeiro em março de 2000.

Hoje, num Brasil em tormentas políticas não muito diferentes daqueles anos de 
1820, e que, mais do que nunca, precisa pensar sua independência, eu e Ripper nos 
juntamos para fazer Domitila renascer — a primeira vez em 22 anos que fazemos 
juntos a ópera. Não poderíamos, assim, ser mais felizes do que tendo a voz e a arte 
expressiva do soprano Gabriella Pace dando vida à Marquesa. Seria lindo poder 
também honrar a outra grande mulher nesse triângulo amoroso, a Imperatriz 
Leopoldina; tornadas rivais por uma sociedade masculina, elas passaram 200 anos 
como coadjuvantes de um monarca ‘Demonão’ e que era todo ‘Fogo-foguinho’. 

Espero que venham óperas que resgatem personagens como Leopoldina assim como 
todas e todEs os autores da história do Brasil que por um tempo não mais possível 
foram deixados de lado pela história oficial. Por hoje, Titília e Gabi, duas mulheres 
paulistanas, juntam-se para ressignificar o papel dessa mulher tão forte e à frente de 
seu tempo, muito mais do que ‘a amante’ na Independência do Brasil.

André Heller-Lopes
Concepção e Direção Cênica
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João Guilherme Ripper
Composição e Direção Musical

O compositor João Guilherme Ripper 
formou-se pela Universidade Federal do
Rio de Janeiro (UFRJ), doutorou-se na 
The Catholic University of America em
Washington D.C., e especializou-se 
em “Économie et Finacement de la 
Culture” na Université Paris-Dauphine, 
na França, e em regência orquestral na
Universidad de Cuyo (Mendoza) e 
Teatro Colón na Argentina. 

É professor da Escola de Música da 
UFRJ, instituição que dirigiu entre 
1999 e 2003. Recebeu o prémio da 
Associação Paulista dos Críticos de Arte 
em 2000 pela sua ópera Domitila, e em 
2017 pelo conjunto de sua obra. Dirigiu 
a Sala Cecília Meireles no Rio de Janeiro 
entre 2004 e 2015, e foi Presidente da 
Fundação Teatro Municipal do Rio de 
Janeiro entre 2015 e 2017. Em 2019 
voltou a assumir o cargo de Diretor da 
Sala Cecília Meireles, e é membro da 
Academia Brasileira de Música. 

A ópera tem importância central em seu 
catálogo. Recentes produções incluem 
Piedade nas temporadas 2017 e 2018 
do Teatro Colón, Theatro Municipal 
de São Paulo e Sala Cecília Meireles. 

Onheama subiu ao palco do mítico 
Teatro Amazonas em Manaus em 2014 
e 2015, e foi produzida em 2016 na 
cidade alentejana de Serpa no Festival 
Terras Sem Sombra. Em 2018, Kawah 
Ijen estreou no Teatro Amazonas, 
tornando-se a primeira ópera a utilizar 
o gamelão javanês em conjunto com a 
orquestra. Desde sua criação em 2014, 
a ópera cómica O Diletante tem sido 
produzida em diferentes teatros. O 
monodrama Cartas Portuguesas estreou 
em 2020 na Sala São Paulo e Fundação 
Gulbenkian de Lisboa, e foi apresentado 
na Sala Minas em 2021.

foto Ana Branco
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André Heller-Lopes
Concepção Visual e Direção Cênica

Especializou-se na Royal Opera House 
de Londres, na Ópera de São Francisco 
e no Metropolitan Opera de NY. 
Dirigiu óperas e concertos no Brasil, 
Portugal, Estados Unidos, Áustria, 
Inglaterra, Malásia, Alemanha, França, 
Argentina e Uruguai. Dirigiu e produziu 
importantes trabalhos como: Salomé, 
Nabucco, A Valquiria, O Diário do 
Desaparecido, Savitri, Don Pasquale 
e Idomeneo (TMRJ e CCBBRJ); Die 
Walküre  e  Götterdämmerung ,  La 
Fille du Régiment, Falstaff, Samson 
et Dalila, Der Rosenkavalier, Adriana 
Lecouvreur ou Andrea Chenier (Theatro 
Municipal de São Paulo, Teatro São 
Pedro e OSESP); Hansel e Gretel, 
Trouble in Tathiti, A Bela Adormecida, 
Nabucco (Lisboa); Tosca e Eugene 
Oneguin (Salzburgo); Manon Lescaut, 
Rigoletto ,  Jenufa  e Don Pasquale 
(Buenos Aires); Tristan und Isolde e 
Médee (Manaus); Macbeth e Ariadne 
auf Naxos (Montevideo); Rigoletto e 
Lucia di Lammermoor (Belo Horizonte); 
A Midsummer’s Night Dream no Parque 
Lage (RJ) ao ar livre. Destacam-se 
recentemente Jenufa, Tosca, Fausto e 
Don Giovanni.
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Gabriella Pace
Soprano

Vencedora do Prêmio Carlos Gomes 
pela sua interpretação da protagonista 
na ópera A menina das nuvens, de 
Villa-Lobos, Gabriella Pace já cantou 
sob regência de maestros como Lorin 
Maazel, Marin Alsop, Andreas Stoehr, 
Isaac Karabtchevsky, Pier Giorgio 
Morandi, Christian Vásquez, Christian 
Kluxen, Fabio Mechetti e Roberto 
Minczuk. Fez sua estreia no papel de 
Condessa, nas Bodas de Figaro (Mozart) 
na Ópera de Wroclaw (Polônia), sob 
a regência de Bassem Akiki e direção 
cênica de André Heller-Lopes em 
maio de 2022. Foi Kátia Kabanová e 
Jenůfa de Janáček, Liù em Turandot, 
Tytania em Sonho de uma noite de 
verão de Britten, Ilia em Idomeneo, 
Fiordiligi em Così fan Tutte, dentre 
muitas outras óperas. Gravou o CD 
Ciclo Portinari e Outras Telas Sonoras, 
de João Guilherme Ripper, A Canção 
do Amor de Villa-Lobos com a OFMG 
e com a OSESP gravou o Requiem 
Ebraico  de Zeisl.  Pace iniciou os 
estudos com o pai, Héctor Pace, e foi 
aluna de Leilah Farah, Pier Miranda 
Ferraro e Sylvia Sass.
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Batista Jr
Clarineta

Batista Jr é professor de clarineta na 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ), doutorando em Estudos em 
Performance na Universidade de 
Aveiro – Portugal e mestre em Práticas 
Interpretativas pela UFRJ. Atualmente 
dedica-se à atividade docente, além de 
desenvolver atividades ligadas à música 
de câmara e música contemporânea; 
Abstrai Ensemble - grupo dedicado a 
música contemporânea conjugando o 
uso de instrumentos tradicionais às 
novas tecnologias e o Trio Paineiras 
- dedicado à pesquisa de repertório 
e fomentação de novas obras para 
violino/viola, clarinete/clarone e piano 
na música brasileira. Seus interesses 
de pesquisa ligam-se à performance, 
ensino da clarineta, música de câmara, 
mús ica  contemporânea ,  mús ica 
brasileira e colaboração compositor-
performer.
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Lisiane de Los Santos
Clarineta

A violoncelista Lisiane de los Santos vem 
se apresentando em várias formações 
de música de câmara. Concertino dos 
violoncelos da Orquestra Sinfônica 
Brasileira, toca regularmente nas 
principais salas do Brasil. Trabalhou 
com Pierre Boulez, Vladimir Altschuler, 
Lavard Skou Larsen, Gidon Kremer, 
Johannes Moser entre outros. Obteve 
o 1º lugar no XIV Concurso Jovens 
Instrumentistas em Piracicaba/SP, 
o 2. lugar em 2001 no III Concurso 
Internacional de Instrumentos de 
Corda Júlio Cardona, em Covilhã 
(Portugal) e em 2002 e o 2º lugar no 
Prêmio Jovens Músicos promovido pela 
Radiodifusão Portuguesa, rendendo-lhe 
uma bolsa de estudos pela Fundação 
Calouste Gulbenkian. Em 2009 foi 
premiada no Freundeskreis Wettbewerb 
em Karlsruhe (Alemanha), na formação 
Duo Violoncelo e Piano e residente 
da Fundação Villa Musica am Mainz 
(Alemanha).

Formou-se pela Universidade de Música 
de Karlsruhe, na classe do Prof. Martin 
Ostertag e na Academia Nacional 
Superior de Orquestra de Lisboa, com o 
Prof. Paulo Gaio Lima.

Lisiane de los Santos se apresenta 
em festivais no Brasil, México, EUA, 
Portugal, Finlândia, Áustria, Alemanha, 
Bélgica, Espanha, França, Itália e Suíça.
Foi concertino da Südwestdeutsche 
Philharmonie Konstanz (Alemanha) e 
membro temporário da Staatstheater 
Darmstadt ,  Orquestra  Sinfônica 
da Rádio Baden-Baden e Freiburg, 
Saar l änd i sches  S taa t s thea te r  e 
Orquestra Sinfônica da Rádio Frankfurt.
Reside desde 2014 na cidade do Rio de 
Janeiro.
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Priscila Bonfim
Piano

Além de seu reconhecido trabalho como 
pianista, Priscila desenvolve importante 
carreira como regente, tendo sido a 
primeira mulher e diretora musical a 
reger óperas da temporada do Theatro 
Municipal. Dirigiu os concertos de 
lançamento da Orquestra Sinfônica 
de Mulheres do Rio de Janeiro, e é 
regente da Orquestra Sinfônica Juvenil 
Carioca Chiquinha Gonzaga, formada 
por meninas. Em 2021, Priscila regeu 
concertos com a Orquestra Petrobras 
S in fôn ica ,  Orquest ra  S in fôn ica 
Brasileira, Academia de Ópera do 
Theatro  São  Pedro  e  Orquestra 
Sinfônica de Porto Alegre, além de 
concertos no Theatro Municipal do 
Rio de Janeiro e Sala Cecília Meireles. 
Ainda em 2022, regerá o Concerto em 
celebração aos 100 anos de Renata 
Tebaldi, com a Orquestra Sinfônica 
Brasileira no TMRJ.

foto Meg Lopes
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FOYER DO THEATRO MUNICIPAL 
DO RIO DE JANEIRO
Praça Floriano, s/nº Cinelândia 
Rio de Janeiro

Bilheteria 

Segunda à sexta de 10h às 18h, 

sábado e feriado de 10h às 14h.

Domingo à partir de 10h, 

apenas em dia de espetáculo. 

Fechamento 30 min após o início 

da apresentação.

theatromunicipal.rj.gov.br 

Realização  Produção
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