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DON GIOVANNI

Il Dissoluto Punito, ossia Il Don Giovanni

O Libertino Punido, ou O Don Giovanni

K. 527

Dramma Giocoso em dois atos de  

Wolfgang Amadeus Mozart

Libreto de Lorenzo da Ponte
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DON GIOVANNI
Wolfgang Amadeus Mozart

Estreia mundial

Teatro Nacional de Praga, 29 de outubro de 1787

Wolfgang A. Mozart – Regente

Primeira apresentação em São Paulo

Theatro Municipal, 13 de outubro de 1956

Orquestra Sinfônica Municipal e Coral Lírico

Nino Stinco – Direção Musical

Ruggero Jacobbi – Direção Cênica

Apresentação mais recente no Theatro Municipal

10, 12 e 14 de setembro de 1999

Orquestra Experimental de Repertório e Coral Lírico

Jamil Maluf – Direção Musical

Aidan Lang – Direção Cênica

Estreia da atual montagem

25, 27, 29 de outubro e 2 de novembro de 2012

Teatro Municipal de Santiago do Chile

Orquesta Filarmónica de Santiago

Jan Latham-Koenig – Direção Musical

Pier Francesco Maestrini – Direção Cênica

Juan Guillermo Nova – Cenografia

Luca Dall'Alpi – Figurinos

José Luis Fiorruccio – Desenho de Luz 



Setembro 2013
12 qui 20h | 14 sáb 20h | 15 dom 18h | 17 ter 20h |

19 qui 20h | 21 sáb 20h | 22 dom 18h

Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo

Coral Paulistano

Produção do Teatro Municipal de Santiago do Chile

Direção Musical e Regência Yoram David

Direção Cênica Pier Francesco Maestrini

Cenografia  Juan Guillermo Nova

Figurinos  Luca Dall'Alpi

Desenho de Luz Pascal Mérat

Coreografia Raymundo Costa

Regente do Coro Bruno Greco Facio

Don Giovanni (Barítono) Nicola Ulivieri  12, 14, 17, 19, 22

   Leonardo Neiva  15, 21

Donna Anna (Soprano) Andrea Rost  12, 14, 17, 19, 22

   Luciana Melamed 15, 21

Don Ottavio (Tenor) Enea Scala 12, 15, 17, 19

   Pablo Karaman 14, 21, 22

Donna Elvira (Soprano) Monica Bacelli 12, 14, 17, 19, 22

   Adriane Queiroz 15, 21

Leporello (Baixo) Davide Luciano 12, 14, 17, 19, 22

   Saulo Javan 15, 21

Masetto (Barítono) Norbert Steidl 12, 14, 17, 21

   Felipe Oliveira 15, 19, 22

Zerlina (Soprano) Luísa Kurtz 12, 14, 17, 21

   Carla Cottini 15, 19, 22

Comendador (Baixo) Jens-Erik Aasbø 12, 14, 17, 19, 21

   Marcelo Otegui 15, 22
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ATO I

Em frente à residência de Donna Anna, em Sevilha, o criado Leporello 

aguarda seu patrão, Don Giovanni, cuja principal ocupação é seduzir 

mulheres, e que logo aparece, disfarçado e perseguido pela dona da 

casa, que ele tentou tomar à força. Ao ouvir os gritos da filha, surge 

o Comendador, em defesa de sua honra, desafiando o sedutor a um 

duelo. Incógnito, Don Giovanni mata o patriarca e escapa. Don Ottavio, 

noivo de Donna Anna, surge para consolá-la e jurar vingança.

Na rua, à noite, Leporello tenta convencer o patrão a mudar de vida, 

quando uma beldade se aproxima: trata-se de Donna Elvira, que está 

no encalço de Don Giovanni, pelo qual foi abandonada. O sedutor es-

capa, cabendo a Leporello enumerar, perante Donna Elvira, o catálogo 

de conquistas de seu amo. 

Entram em cena Zerlina e Masetto, que estão para se casar, acom-

panhados de amigos camponeses. Don Giovanni oferece seu palácio 

para a celebração dos jovens; Leporello deve se ocupar do noivo, en-

quanto ele tenta seduzir a noiva. Quando Zerlina está prestes a ceder, 

surge Donna Elvira, levando-a embora.

Don Giovanni é então abordado por Don Ottavio e Donna Anna, 

que lhe pede auxílio na caçada ao assassino de seu pai. Donna Elvira 

volta a aparecer, cobrindo-o de impropérios. Don Ottavio e Donna 

Anna hesitam diante das acusações mútuas porém, quando ficam a 

sós, esta última finalmente identifica Don Giovanni como o desconhe-

cido que invadiu sua casa.

Enquanto isso, o protagonista dá uma festa para os camponeses 

em seu palácio, tentando, com ajuda de Leporello, subtrair Zerlina à vi-

gilância de Masetto. Mascarados, Don Ottavio, Donna Anna e Donna 

Elvira comparecem, em busca de uma oportunidade para apanhar o 

anfitrião. Don Giovanni arrasta Zerlina para um canto, mas a moça re-

age e grita. Todos correm em seu auxílio. O nobre tenta culpar Lepo-

rello porém, ao se ver cercado, acaba por fugir.

Intervalo 20"



ATO II

Leporello tenta se demitir do serviço, mas Don Giovanni o convence a 

permanecer. Empregado e patrão trocam de vestes, já que esse último 

pretende seduzir uma criada. Encontram Donna Elvira; Leporello, trajado 

de Don Giovanni, finge ser seu amo e, jurando-lhe amor, parte com ela.

Entram em cena os camponeses e Masetto, em busca de Don Gio-

vanni. O fidalgo, disfarçado de Leporello, promete ajudá-los e, a sós 

com este, espanca-o e se vai. Zerlina aparece para consolar o noivo.

Enquanto isso, Leporello e Donna Elvira foram parar em um aposento 

do palácio de Donna Anna. O criado tenta escapar, mas erra de porta e, 

como resultado, o casal é apanhado pela dona da casa e seu noivo. Zer-

lina e Masetto também entram em cena; todos querem punir o suposto 

Don Giovanni, que é protegido por Donna Elvira. Leporello revela sua 

verdadeira identidade, e se aproveita da estupefação geral para escapar.

Criado e patrão se encontram por acaso em um cemitério, e desfa-

zem a troca de hábitos. Ao reconhecer a estátua do Comendador, que 

parece fitá-lo, Don Giovanni ordena a Leporello que convide o monu-

mento para jantar. A estátua aceita.

Em sua casa, Don Giovanni desfruta de um lauto banquete, ao 

som de uma orquestra que toca trechos de óperas de Martin y Soler 

(Una Cosa Rara), Sarti (Fra Due Litiganti) e Mozart (Le Nozze di Figaro). 

Donna Elvira surge, implorando que o sedutor mude de vida; vítima 

de zombaria, parte e, fora de cena, solta um grito. Leporello vai ver o 

que está acontecendo, e também brada, aterrorizado. A estátua do Co-

mendador chegou para o festim, e pede que Don Giovanni retribua a 

gentileza, aceitando ir jantar com ela. Ambos se dão as mãos para se-

lar o compromisso – um aperto que faz o sedutor gelar. A escultura re-

vela que se trata do último momento da vida de Don Giovanni, e lhe 

oferece a oportunidade de se arrepender de todos seus pecados. A 

oferta é recusada, e o protagonista acaba tragado pelo fogo do inferno.

Donna Elvira, Donna Anna, Zerlina, Don Ottavio e Masetto chegam, 

com funcionários da justiça, no encalço de Don Giovanni. Leporello 

conta o fim do patrão, e todos entoam a moral da história: quem pra-

tica o mal, acaba mal.
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Imagens da montagem original de 

Pier Francesco Maestrini no Teatro 

Municipal de Santiago do Chile.
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O SÓSIA DE DON GIOVANNI
Pier Francesco Maestrini – Diretor Cênico

A concepção deste Don Giovanni está baseada num conceito que ve-

nho fantasiando desde que cursava a faculdade e que desenvolvi du-

rante anos, esperando por uma ocasião de montá-la num palco.

Em 2003, o aclamado escritor e musicólogo italiano Alessandro Ba-

ricco publicou um curto ensaio intitulado Drácula, Sósia de Don Gio-

vanni, apontando um enorme número de similaridades entre o libertino 

mozartiano e o lorde dos vampiros. Fazendo minhas as palavras de 

Baricco, e sobrepondo Drácula a Don Giovanni, a primeira coisa que 

nos chama a atenção é o mesmo enredo simples: uma comunidade 

aparentemente sã é afetada pela incursão de uma força 'alienígena' 

que começa a consumi-la por dentro. A comunidade reage, mas no 

fim, a única forma de sobreviver é recorrer a uma aliança com forças 

sobrenaturais.

Em uma lista tão longa quanto a de Leporello, Baricco enumera as 

analogias que reproduzo parcialmente: as personagens principais nas 

duas obras são as que aparecem menos como elas mesmas, com me-

nos de duas páginas de texto ou diálogo na novela e com uma única 

ária incrivelmente curta e rápida (Finch'han dal vino) na ópera; a se-

renata (Deh! Vieni Alla Finestra...) é cantada por Don Giovanni disfar-

çado. Sua presença, porém, é sentida, falada e temida pelos outros do 

início ao fim.

No 'elenco' de Don Giovanni há um morto-vivo: o Comendador, 

que embora não beba sangue, é certamente diferente de outras apa-

rições sobrenaturais da ópera tradicional, tais como fantasmas, espíri-

tos, deuses ou demônios. E qual o local escolhido para a cena crucial 

de Don Giovanni? Um cemitério, claro.

Continuando a análise, vemos que as vítimas de Don Giovanni na 



ópera são três: Donna Elvira, Donna Anna e Zerlina. Exatamente como 

em Drácula: Jonathan Harker, Lucy Westenra e Mina Harker.

Entre Drácula e o doente mental Renfield existe a mesma relação 

ódio/amor, servo/patrão que notamos entre Don Giovanni e Leporello. 

Os inimigos de Don Giovanni são dois pares de amantes, uma senhora 

solteira e um velho; os inimigos de Drácula são dois pares de amantes, 

dois solteiros e um velho.

Nas duas histórias há também cenas incrivelmente idênticas:

A agressão a Donna Anna é perpetrada na escuridão por uma figura 

misteriosa enrolada num abrigo. Ela desmaia e acorda perto do corpo 

morto de seu pai. Daí em diante ela jamais será a mesma, agindo sem-

pre num estado alterado, quase como uma sonâmbula durante toda a 

ópera. A mesma coisa sucederá a Lucy no romance de Drácula (Cap. XI).

No capítulo XXII, os caçadores de Drácula conseguem encerrá-lo num 

quarto: são cinco e estão armados. Misteriosamente, Drácula e desapa-

rece. Mesma situação encontrada no final do primeiro ato de Don Gio-

vanni: embora sejam cinco contra o protagonista, ele consegue escapar. 

Eu acrescentaria que Don Giovanni e Drácula são criaturas notur-

nas: vivem e agem na escuridão; são fisicamente e mentalmente irre-

sistíveis aos que procuram. Isso emerge da narrativa, mas vai mais além, 

assumindo algo de eternidade mítica. Deixam de ser simples persona-

gens e determinam um modo de vida. Ser um vampiro emocional ou 

um Don Giovanni tornou-se um assunto comum, uma marca de várias 

gerações quando se deseja descrever o caráter de uma pessoa.

Finalmente, àqueles que se perguntam aonde teria ido parar a sen-

sualidade e a sedução de Don Giovanni, gostaria de responder que o 

motor da luxúria do protagonista é o desejo em si. Ele é um vaso va-

zio e voraz, um buraco negro que devora tudo à sua frente, à procura 

de algo originalmente perdido. E se afirmam que em Bram Stoker é 

Elizabeth o único amor de Drácula; não havendo resposta para Don 

Giovanni ou seu ancestral El Burlador de Sevilla, ainda de acordo com 

Baricco, a novela de Stoker não oferece nenhuma resistência a uma lei-

tura do ponto de vista erótico. Pelo contrário, ela parece esperar por 

isso, pingando em sangue uma infinita sensualidade em qualquer de 

suas páginas escritas em 1897, sob o olhar severo da censura.



theatro municipal de são paulo_temporada 2013_pg 12

DON GIOVANNI, OBRA-PRIMA DE MOZART E DA PONTE
Irineu Franco Perpetuo

Quando o menino Wolfgang Amadeus Mozart escreveu sua primeira 

obra para o palco – o Ato I do singspiel sacro Die Schuldigkeit des ers-

ten Gebots (O Cumprimento do Primeiro Mandamento) –, em 1767, a 

ópera era uma manifestação artística bem-sucedida, prestigiosa e he-

gemônica, com pouco mais de um século e meio de vida.

Contudo, depois das 22 partituras do gênero do prodígio de Sal-

zburgo (entre obras completas e inacabadas, em latim, italiano e ale-

mão), o mundo da arte lírica jamais seria o mesmo. Se Mozart esteve 

muito longe de ser o primeiro compositor de óperas, uma primazia não 

lhe pode ser negada: trata-se do primeiro autor cujas óperas jamais sa-

íram do repertório. Enquanto as criações dos grandes mestres do Bar-

roco jazeram no olvido ao longo do século XIX, merecendo paulatino 

resgate no decorrer dos séculos XX e XXI, títulos como A Flauta Mágica, 

As Bodas de Fígaro e Don Giovanni jamais necessitaram de “revival”. 

Mozart é, assim, o primeiro compositor cujas óperas nunca deixaram 

de integrar o cânone musical.

Aos nove anos de idade, ele já escrevia árias. Tinha 11 quando con-

cluiu a primeira obra para o palco integralmente sua – o entreato Apollo 

et Hyacinthus –, e 35 quando finalizou as derradeiras óperas: La Cle-

menza di Tito e A Flauta Mágica, do ano de sua morte (1791). Ao longo 

dessa trajetória breve, porém prolífica, que enriqueceu os diversos gê-

neros operísticos então praticados, merecem especial atenção as três 

obras-primas com libreto de Lorenzo da Ponte (1749-1838): As Bodas 

de Fígaro (1786), Don Giovanni (1787) e Così fan Tutte (1790).

O libretista, em suas coloridas Memórias (publicadas em 1823, 

quando ele já contava com 74 anos), faz um relato saboroso, apolo-

gético e anedótico de sua trajetória, do nascimento, em Ceneda (hoje 



parte de Vittorio Veneto, na província de Treviso, no nordeste da Itá-

lia), como filho de um curtidor judeu, até o fim da vida, em Nova York, 

como negociante de livros e professor do idioma italiano. Nascido Em-

manuele Conegliano, Da Ponte adotou o nome do bispo de Ceneda 

quando seu pai se converteu ao catolicismo, em 1763. As Memórias 

contam peripécias no estilo de Casanova ao narrar uma trajetória cujo 

ponto alto foi a indicação para poeta do teatro da corte, em Viena, na 

década de 1780.

Mozart radicou-se na capital austríaca em 1781, cansado do provin-

cianismo de sua Salzburgo nativa e contrariando a vontade paterna. 

Sua primeira colaboração com Da Ponte, As Bodas de Fígaro, embora 

tenha saído de cartaz em Viena após apenas nove representações, em 

maio de 1786, foi recebida com enorme aclamação em Praga, poucos 

meses depois – um êxito que rendeu ao compositor a encomenda de 

uma nova ópera, para a temporada seguinte.

De acordo com as Memórias, Mozart deu carta branca a seu libre-

tista na escolha do assunto de sua criação conjunta – e Don Giovanni, 

nas palavras de Da Ponte, “agradou muitíssimo” ao compositor. O tema 

do sedutor espanhol já fora trabalhado literariamente, entre outros, por 

Tirso de Molina (embora ainda seja alvo de controvérsia a atribuição 

a ele de El Burlador de Sevilla y Convidado de Piedra, encenada pela 

primeira vez em 1617), Molière (Don Juan ou Le Festin de Pierre, 1665) 

e Goldoni (Don Giovanni Tenorio, 1736). A principal fonte de Da Ponte, 

contudo, parece ter sido o libreto de Giovanni Bertati (1735-1815) para 

ópera em um ato Don Giovanni Tenorio, o Sia il Convitato di Pietra de 

Giuseppe Gazzaniga (1743-1818), estreada em Veneza em fevereiro de 

1787. Embora não mencione o fato nas Memórias, Da Ponte, ao que 

tudo indica, serviu-se amplamente da criação de Bertati, embora seu 

libreto, no final, seja bem mais longo e complexo do que o do colega.

Na autobiografia, o poeta conta ter sido abordado ao mesmo 

tempo pelo espanhol radicado em Viena Martín y Soler (o “Mozart va-

lenciano”, com o qual Da Ponte colaborara em Una Cosa Rara, de 1786, 

citada no segundo ato de Don Giovanni), pelo todo-poderoso Anto-

nio Salieri (1750-1825) e por Mozart. Aceitou as três encomendas, para 

perplexidade do imperador austríaco. “Escreverei de madrugada para 
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Mozart e farei de conta que estou lendo o Inferno de Dante. Escreverei 

de manhã para Martín e será como estudar Petrarca. À noite escreve-

rei para Salieri e será o meu Tasso”, teria sido sua resposta ao monarca.

O libreto de Don Giovanni, assim, foi elaborado ao mesmo tempo 

que o de L'arbore di Diana (a ópera para Martín) e Axur, re d'Ormus 

(versão italiana de Tarare, que Salieri originalmente compusera a par-

tir de texto francês de Beaumarchais).

Nas Memórias, Da Ponte descreve sua rotina de trabalho nos três li-

bretos simultâneos. Durante dois meses, trabalhava 12 horas seguidas, 

todos os dias, sentado à escrivaninha, com uma garrafinha de Tokay 

à direita, o tinteiro no meio e uma caixa de tabaco de Sevilha à es-

querda. “Uma bela jovem de 16 anos (que eu preferia amar não como 

filha, mas…) morava em minha casa com a mãe, que cuidava da famí-

lia, e vinha ao meu quarto ao toque de uma sineta, que na verdade eu 

tocava com bastante frequência, especialmente quando sentia esfriar-

-me o estro: ela me trazia ora um biscoitinho, ora uma xícara de café, 

ou nada além do seu belo rosto, sempre alegre, sempre sorridente e 

feito para inspirar o estro poético e as ideias engenhosas”, relata o li-

bretista, em uma narrativa que parece se misturar com o próprio libreto 

de Don Giovanni: “De início, eu permitia suas visitas muito amiúde; por 

fim, tive que fazê-las menos constantes para não perder tempo demais 

em mimos amorosos, no qual ela era uma perfeita mestra”.

Do processo criativo de Mozart, infelizmente, sabe-se muito me-

nos. Em 28 de maio de 1787, o compositor perdeu o pai, Leopold, que 

era seu principal interlocutor em assuntos musicais. Assim, se a gênese 

de óperas anteriores, como Idomeneo e O Rapto do Serralho, está ri-

camente documentada pelas cartas trocadas entre pai e filho, a cor-

respondência relativa a Don Giovanni é bem mais escassa – dando 

margem a diversas anedotas.

Wolfgang Hidesheimer, biógrafo do compositor, considera plausí-

vel a mais célebre delas: a que afirma que “Mozart teria composto a 

ouverture de Don Giovanni pouco antes da apresentação, de manhã 

cedo, em duas ou três horas”. Hidelsheimer deduz que o autor escre-

veu a abertura da ópera “sob ditado da memória, porque composta 

ela já estava por inteiro”, interiormente, em sua mente.



Há duas missivas de Mozart ao amigo Gottfried von Jacquin, fa-

lando não da criação da ópera, mas das circunstâncias de sua estreia. 

Na primeira, ele se queixa da falta de estrutura do Teatro Nacional de 

Praga, para colocar Don Giovanni de pé no tempo previsto. Assim, no 

dia 14 de outubro de 1787, a comemoração do casamento da grã-du-

quesa Maria Teresa da Áustria, sobrinha do imperador, com o príncipe 

Antônio Clemente da Saxônia ocorreu não com a estreia da nova par-

titura de Mozart, e sim com uma récita de As Bodas de Fígaro, sob re-

gência do compositor.

Na segunda carta, ele festeja o êxito da estreia, no dia 29 do mesmo 

mês (reza a lenda que com Casanova na plateia), manifesta sua espe-

rança de que Don Giovanni fosse apresentada em Viena, e acrescenta: 

“aqui fazem de tudo para tentar me convencer a ficar por mais alguns 

meses e escrever mais uma ópera, porém não posso aceitar essa pro-

posta, por mais lisonjeiro que seja para mim”.

O jornal Oberpostamtszeitung, de Praga, comprova o sucesso da 

ópera: “Especialistas e músicos dizem que Praga nunca ouviu nada 

igual. Herr Mozard (sic.) regeu em pessoa: quando ele entrou, foi re-

cebido com triplo aplauso, o que voltou a ocorrer quando ele saiu. A 

ópera é, ademais, extremamente difícil de executar, e todos admira-

ram a boa performance, apesar do curto período de ensaios”. Louvo-

res da crítica, mas também do público; o mesmo artigo afirma que a 

quantidade extraordinariamente grande de pessoas presentes “atesta 

a aprovação unânime” de Don Giovanni.

De acordo com o desejo do compositor, a ópera foi também ence-

nada na capital imperial, porém com algumas mudanças. O tenor es-

calado para cantar em Viena o papel de Don Ottavio achou sua ária, Il 

mio tesoro, muito difícil e, assim, Mozart compôs outra, Dalla sua pace, 

mais de acordo com as capacidades técnicas do intérprete. 

Il mio tesoro estava no segundo ato da ópera; Dalla sua pace en-

trou no primeiro. Para tapar o “buraco” do Ato II, Mozart excluiu a 

ária de “escapada” de Leporello (Ah pietà, signori miei) e o substi-

tuiu por um dueto entre o criado e Zerlina (Per queste tue manine). In-

cluiu, ainda, uma nova ária para Donna Elvira (In quali eccessi/Mi tradì 

quell'alma ingrata). Se hoje em dia a tendência é que ambas as árias 
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de tenor sejam cantadas (já que estão em atos e lugares diferentes da 

ópera), bem como a nova ária de Elvira, o duo Leporello/Zerlina é ha-

bitualmente excluído.

A estreia vienense ocorreu no Burgtheater, em 7 de maio de 1788. 

Nas palavras de Da Ponte, “foi representada e… devo dizê-lo? Don 

Giovanni não agradou! Todos, exceto Mozart, acreditavam que faltava 

alguma coisa. Fizeram-se acréscimos, modificaram-se árias, represen-

tou-se novamente; e Don Giovanni não agradou. E o que disse o im-

perador? ‘A ópera é divina; talvez até mais bela que o Fígaro, mas 

não é iguaria para os dentes dos meus vienenses’. Disse-o a Mozart, 

que respondeu sem perturbação: ‘Deixemos que tenham tempo para 

degustar‘”.

A partitura seria degustada não apenas pelos habitantes de Viena, 

como por alguns dos principais cérebros da época – e posteriores, do 

compositor e escritor E. T. A. Hoffmann (1776-1822), que escreveu um 

conto sobre Don Giovanni, chamando-a de “ópera das óperas”, a Gus-

tave Flaubert (1821-1880), autor de Madame Bovary, que chegou a 

declarar que “as três coisas mais bonitas que Deus fez foram o mar, 

Hamlet e o Don Juan de Mozart”.

Quando o amigo Friedrich Schiller lhe escreveu (1759-1805), em 

1797, que tinha a esperança de que, a partir da ópera, o drama trágico 

poderia se transformar em uma forma mais nobre de arte, Johann Wol-

fgang von Goethe (1749-1832) respondeu-lhe que, em  Don Giovanni, 

as esperanças do amigo tinham sido realizadas no mais alto grau.

O compositor Charles Gounod (1818-1893), autor de uma adaptação 

operística do Fausto, de Goethe, fez uma minuciosa análise da parti-

tura de Mozart, não hesitando em chamá-la de “revelação”, e de “encar-

nação da impecabilidade dramática e musical”, considerando-a “uma 

obra sem mácula, de uma perfeição sem intermitência”.

Por seu turno, o filósofo dinamarquês Soren Kierkgaard (1813-1855), 

em O Estágio do Erótico Imediato ou o Erótico Musical, escreve que, 

com Don Giovanni, Mozart entra “naquela eternidade que está não fora 

do tempo, mas dentro dele, sem cortinas a escondê-lo dos olhos huma-

nos, na qual os imortais são admitidos não de uma vez por todas, mas 

são constantemente descobertos à medida que uma geração passa, di-



rige o olhar em sua direção, é feliz ao contemplá-los, desce ao túmulo, 

e a próxima geração, por seu turno, é transfigurada ao contemplá-los. 

Através de Don Giovanni ele entra nas fileiras dos imortais, daqueles 

visivelmente transfigurados, que nenhuma nuvem jamais subtraiu aos 

olhos do homem”.

Já o musicólogo norte-americano Charles Rosen (1927-2012), em 

The Classical Style, enfatiza a radicalidade estética e política de Don 

Giovanni. Do ponto de vista artístico, Rosen chama a atenção para um 

aspecto que hoje talvez fosse considerado moderno, ou pós-moderno, 

mas que tinha potencial de confundir, irritar e chocar o público sete-

centista: a mescla de estilos da ópera.

Rosen demonstra que a partitura tem “estrutura e andamento da 

ópera bufa, mas é evidente que pelo menos um dos personagens, 

Donna Anna, vem diretamente do mundo da ópera séria, e Donna El-

vira e Don Ottavio, e mesmo Don Giovanni interpõem-se, em vários 

graus, entre ambos os mundos”. A velocidade da ópera bufa é colocada 

a serviço de efeitos que, por vezes, nada têm de cômicos.

Para o estudioso, “o gênero misto, no século XvIII, é sinal de falta de 

decoro, e Don Giovanni, de mais de uma maneira, é decididamente in-

decorosa. Reconhecendo isso, Da Ponte e Mozart não a chamaram de 

‘opera buffa’, mas de ‘dramma giocoso’”.

Ele ainda assinala que “o lado escandaloso de Don Giovanni tinha 

conotações políticas, além de artísticas”, devido, entre outros aspec-

tos,“ à relação próxima, no século XvIII, entre pensamento revolucio-

nário e erotismo”. Rosen afirma que, na época, “liberalismo político e 

sexual estavam intimamente ligados”, conferindo carga subversiva ao 

ambiente de permissividade amorosa da ópera. De acordo com ele, “o 

que é mais extraordinário no estilo de Mozart é a combinação de pra-

zer físico – um jogo sensual de sonoridade, um deleitar-se com as mais 

saborosas sequências harmônicas – com uma pureza e economia de li-

nha e de forma, que tornam a sedução ainda mais eficiente”.
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O INFERNO DO INFAME E O GOSTO DA INSENSATA
Luiz Felipe Pondé

A ópera Don Giovanni (o nome remete ao personagem mais conhecido 

na literatura e na filosofia como Don Juan), de Mozart e Da Ponte, é uma 

peça sobre a desordem do coração, logo, dos afetos. Os personagens 

vagam num mundo afogado em emoções e desejos violentos, tendo 

como tema central o “don juanismo”, clássico na psicologia moral como 

símbolo do enlouquecimento do desejo.

Em filosofia, descrevemos este enredo como sendo um exemplo 

de conflito entre a razão e a vontade. Da temática psicológica passa-se 

à moral, à política e à teologia, mais especificamente uma teologia do 

inferno a serviço da moral e dos bons costumes, afinal Don Giovanni 

tem um “final feliz”, quando o infame vai para o inferno, merecida-

mente, como diz o refrão final da ópera, cantado por todos os outros 

personagens “do bem”.

No final do século XvIII, a revolução francesa está às portas da Eu-

ropa. A peça foi muitas vezes apontada como sendo pró-revolução, a 

favor do novo espírito da época, de questionamento da ordem aristo-

crática, principalmente por meio da figura do criado de Don Giovanni, 

Leporello, um homem ressentido e revoltado com seu mestre, que re-

clama todo o tempo de sua “vida de escravo”.

Neste terreno político, entretanto, a identificação da obra com os 

clamores por “justiça social” tem limites, porque Leporello, ao final, diz 

que buscará um senhor melhor do que Don Giovanni, o que indica sua 

acomodação à hierarquia do mundo em que vivia, marcando apenas a 

diferença entre maus senhores e bons senhores. A favor desta visão da 

peça como não propriamente “revolucionária” está também o fato do 

refrão final nos falar que pessoas más têm finais infelizes, como bem 

merecem, castigadas por um Deus que criou o inferno para os infames. 



A ópera Don Giovanni opta por uma conclusão moral conservadora e 

não por uma opção política “revolucionária” na qual a ordem social se-

ria apontada como causadora dos sofrimentos, por isso a peça se move 

muito mais num âmbito psicológico do que sociológico.

Neste campo dos humores da alma, seus afetos, desejos e vonta-

des (a vontade seria o desejo liberto da compulsão instintiva), Don Gio-

vanni se insere numa longa reflexão acerca da psicologia moral. Ele é 

um homem dominado pelo desejo e incapaz de pôr limites racionais 

à sua compulsão de possuir uma mulher após a outra. Quando Lepo-

rello, uma espécie de encarnação do princípio moral, diz ao seu senhor 

que ele deveria parar de atormentar as mulheres, este lhe responde 

que seria impossível. Esta impossibilidade representa a compulsão de 

um desejo que se repete infinitamente, levando-o à destruição, assim 

como a uma quase-destruição das mulheres sobre quem ele exerce 

seu domínio sedutor. 

No lugar de uma situação conhecida na qual a mulher representa 

o principio desordenador dos afetos humanos, pela loucura de Don 

Giovanni elas se tornam as vítimas da desordem que impera na alma 

do sedutor. Mas, ainda assim, sedutor (que não resiste ao “cheiro de 

uma mulher”) e seduzidas (que não resistem a serem desejadas feroz-

mente) formam um par que parece bailar uma dança macabra do de-

sejo monstruoso.

Podemos acompanhar o desejo de Don Giovanni pela longa lista 

de vítimas diferentes e das qualidades que ele vê nas mulheres: loiras e 

sua gentileza, morenas e sua constância, mais velhas e sua doçura, gor-

dinhas no inverno, magrinhas no verão. Duquesas, marquesas, campo-

nesas, criadas, donzelas, italianas, francesas, alemãs, espanholas, turcas, 

o desejo de Don Giovanni é “democrático”, não se apegando a classes 

sociais, raças ou estilos físicos.

As mulheres comprometidas não resistem aos dons do sedutor, 

pondo em risco suas vidas honradas. Claro que aqui transparece a 

ideia comum de que a mulher é um ser de sensações, incapaz de man-

ter compromissos uma vez que algum homem desperte nelas o irresis-

tível gozo de se verem desejadas mortalmente. A mulher, assim, parece 

que mais do que desejar o homem, deseja ser desejada por ele. Donna 
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Elvira mesmo, ainda que infeliz, ao final quase cede de novo aos en-

cantos do infame relevando sua insensatez atávica.

O estilo operístico era comumente apontado pelos ingleses não 

partidários do romantismo dos séculos XvIII e XIX como sendo uma arte 

do irracional. Este fator irracional está intimamente ligado à crítica que 

o romantismo fazia à vida racional burguesa pautada pelo modelo de 

vida comedido, no qual os afetos deveriam ser postos sob a tutela re-

pressora da racionalidade social a serviço de uma lógica higienista do 

dinheiro. A eficácia “financista” era vista como a morte da alma.

Os românticos, primeiramente alemães, prezavam o desejo como 

motor verdadeiro da vida e buscavam uma existência que privilegiasse 

os afetos em detrimento da razão. Quando levado ao limite, facilmente 

o romantismo acabaria por fazer uma pregação em favor do enlouque-

cimento do desejo como “sinceridade” da alma.

O filósofo britânico Isaiah Berlin, já no século XX, identificará a ópera 

como um estilo musical e dramático fortemente carregado deste ca-

ráter irracional. Don Giovanni, especificamente, será apontado por ele 

como um exemplo do “monstruoso” e “infernal” da alma romântica. 

Que amor pelas mulheres é este que as leva à destruição? Esta per-

gunta coloca limites ao que seria um romantismo negativo, incapaz de 

dar a justa medida a uma alma que sente e não apenas pensa. Esta in-

capacidade abre as portas do inferno, o mesmo inferno que, por con-

sequência de uma teologia moral presente no roteiro e que entende 

o homem como sendo agente responsável por seu destino, levará o 

monstro à eternidade infeliz na companhia dos demônios deformados 

iguais a ele. A vida com forma seguirá seu caminho, guiada pelas ins-

tituições sociais da norma, casamento, família, religião.

O libreto faz eco aos medos europeus de um cristianismo temeroso 

dos afetos disformes. Dito de outra forma, a vida social (compromissos 

institucionais como família, casamentos, filhos, religião) depende pro-

fundamente da possibilidade de homens e mulheres viverem dentro 

dos limites de um afeto civilizado. 

O Eros, esta força pensada desde a Grécia como forma do desejo 

puro, encontra nas relações entre Don Giovanni e as mulheres sua face 

monstruosa e incivilizada. Visto assim, o Eros pode facilmente se revelar 



como o irmão gêmeo de Thanatos (fazendo coro à suspeita freudiana 

de que Eros e morte sempre caminham juntos) semeando a barbárie 

e, por isso mesmo, criando a necessidade de que forças sobre-huma-

nas nos salvem de nossos próprios demônios, já que a ordem social 

não parece suficiente para conter os sedutores e suas mulheres sem-

pre à beira do cio.

O filósofo dinamarquês do século XIX Soren Kierkegaard, muito in-

fluenciado pelo teólogo e poeta alemão J.G. Hamann (século XvIII), pie-

tista e ancestral direto do romantismo, dará ao “don juanismo” status 

de filosofia de peso. Hamann via o mundo como um lugar perigoso, in-

feliz e destrutivo, tomado pelo pecado, capaz apenas de ser enfrentado 

por meio do isolamento, do silêncio e da busca da verdadeira alma.

Para Kierkegaard, o homem é um ser finito, rasgado por uma vo-

cação que o chama para o infinito (somos uma “síntese de finito e infi-

nito”, como ele dizia) e por isso mesmo o problema do sentido da vida 

se coloca numa chave de mistério infinito. Temos três formas, segundo 

Kierkegaard, de buscar sentido para uma alma insaciável nesta busca. 

A primeira delas é a “vida estética” (sendo as outras duas, a vida ética 

e a vida religiosa, ou estágios ético e religioso). O “don juanismo” é a 

forma estética de buscar sentido, é a forma que domina nosso prota-

gonista Don Giovanni, e que recai sobre suas vítimas. Mas o modo es-

tético falha (o ético também falhará) porque o tédio sempre retorna, o 

que faz o homem voltar ao ponto de partida: qual o sentido da minha 

vida? De conquista em conquista, de mulher em mulher, a tentativa de 

escapar ao vazio da vida.

Don Giovanni, minutos antes de ser levado aos infernos, está em 

meio a um jantar “para si mesmo”, no qual ele diz gastar seu dinheiro 

para dar prazer para si mesmo. Comida, bebida e mulheres, três mo-

dos claros pelos quais o homem sempre perde a si mesmo. Do gosto 

da comida, ao gosto do vinho, ao gosto da mulher. O infame prova do 

gosto da deliciosa insensata. Das delícias ao inferno.
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Alexandre Dumas (1802 – 1870) por 

Félix Nadar (1820 – 1910)

Charles-Pierre Baudelaire (1821 – 

1867) por Félix Nadar  (1820 – 1910)

Giacomo Girolamo Casanova (1725 

– 1798), por Anton Raphael Mengs 

(1728 - 1779)

Fac simile de Dom Juan ou Le Festin 

de Pierre, de Molière (1622-1673)



Mozart com o pai, Leopold e a irmã 

Maria Anna. Na imagem da parede, a 

mãe, Anna Maria

 

Mozart aos 6 anos. Pintura a óleo, 

possivelmente de Pietro Antonio 

Lorenzoni (1721-1782)

 

Leopold Mozart, (1719 - 1787), pai de 

Wolfgang. Pintura de Pietro Antonio 

Lorenzoni (1721 - 1782). Mozart 

museum de Salzburgo

 

Mozart (1756 – 1791). Retrato póstumo 

por Barbara Kraft, 1819

 

Constanze Mozart (1762 – 1842) , 

nascida Constanze Weber, esposa de 

Mozart
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DON JUAN / DON GIOVANNI
Na literatura, na música e no cinema

1617 El Burlador de Sevilla y Convidado de Piedra 

Peça de Tirso de Molina

1650 Il Convitato di Pietra - Peça de Giacinto Cicognini

1658 Le Festin de Pierre ou Le Fils Criminel - Peça de Dorimond  

Nicolas Drouin

1665 Dom Juan ou Le Festin de Pierre - Peça de Molière

1676 The Libertine - Peça de Thomas Shadwell

1735 Don Giovanni Tenorio ossia Il Dissoluto - Peça de Carlo Goldoni

1761 Don Juan - Balé de Gasparo Angiolini, com música de Gluck

1787 Don Giovanni Tenorio - Ópera de Giuseppe Gazzaniga e  

Giovanni Bertati

1787 Il Dissoluto Punito ossia Il Don Giovanni - Ópera de Mozart  

e Lorenzo da Ponte

1790? História da Minha Vida - Memórias de Giacomo Girolamo Casanova

1813 Don Juan - Conto de E.T.A. Hoffman

1821 Don Juan - Poema épico do inglês Lord Byron

1830 O Convidado de Pedra - Peça de Alexander Pushkin

1831 Don Juan de Maraña - Peça de Alexandre Dumas

1844 Don Juan Tenorio - Peça do dramaturgo espanhol  

José Zorrilla y Moral

1857 Don Juan aux Enfers - Poema de Charles Baudelaire

1862 Don Juan - Livro de Aleksey Tolstoy (1817 -1875)

1888 Don Juan - Poema sinfônico de Richard Strauss

1921 La Dernière Nuit de Don Juan - Peça de Edmond Rostand

1926 Don Juan - Filme mudo, com John Barrymore

1942 Don Juan or, the Continuum of the Libido - de Paul Goodman

1949 Adventures of Don Juan - Filme de Vincent Sherman

1973 Don Juan ou Si Don Juna étair une femme...   

Filme com Brigitte Bardot

1995 Don Juan de Marco - Filme com Johnny Depp e Marlon Brando

2005 Don Giovanni ou O Dissoluto Absolvido - Peça de José Saramago

2013 Don Jon - Filme de Joseph Gordon-Levitt, com Scarlett Johansson



WOLFGANG AMADEUS MOZART

1756 Em 27 de janeiro nasce em Salzburgo Joannes Chrysostomus 

Wolfgangus Theophilus Mozart, sétimo filho de Leopold e 

Anna Mozart.

1761 Wolfgang aprende a primeira peça ao cravo e faz a primeira 

apresentação como intérprete na universidade de Salzburgo.

1762 Ele e a irmã Nannerl são levados pelo pai para tocar na corte 

da imperatriz Maria Teresa. 

1767 Aos 11 anos compõe sua primeira ópera, Die Schuldigkeit des 

ersten Gebots (O Cumprimento do Primeiro Mandamento). 

A segunda parte da ópera foi composta por Haydn.

1769 Mozart assume o posto de Konzertmeister na corte de 

Salzburgo, sem remuneração.

1770 Primeira apresentação de Mozart na Itália, na Accademia 

Filarmonica de Verona. Wolfgang e o pai assistem a óperas 

no Teatro alla Scala de Milão. 

1771 Mozart dá vários concertos durante o Carnaval em Veneza.

1777 Mozart é demitido de Salzburgo e segue com a mãe para 

Munique, e finalmente Paris, onde em 1778 sua mãe morre.

1781 Estreia de Idomeneo, ópera em italiano com libreto de 

Giambattista Varesco. No mesmo ano, Clementi e Mozart 

disputam ao piano, na presença do imperador José II.

1782  Casa-se com a soprano Constanze Weber.

1784 Mozart se associa aos maçons.

1785 Haydn elogia Mozart a Leopold após ouvir seus Quartetos.

1787 Estreia Don Giovanni, em Praga. Beethoven vai a Viena estudar 

com Mozart. Morre o pai de Mozart, Leopold. Wolfgang rege as 

quatro primeiras apresentações de Don Giovanni.

1791 Mozart rege a estreia de A Flauta Mágica em 30 de setembro, 

em Viena. A ópera é um grande sucesso, sendo encenada 

20 vezes em outubro. Em 20 de novembro Mozart fica de 

cama e, no dia 4 de dezembro, ensaia parte de seu Réquiem. 

Ele morre na madrugada de 5 de dezembro, deixando 

inacabado o Réquiem.
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GRAVAÇÕES DE REFERÊNCIA

CDs
Philharmonia Orchestra e Coro

Carlo Maria Giulini (regente)

Joan Sutherland, Elisabeth Schwarzkopf, 

Eberhard Wächter, Giuseppe Taddei, Gottlob 

Frick, Luigi Alva, Piero Cappuccilli, Graziella 

Sciutti. EMI

English Baroque Soloists, Monteverdi Choir

John Eliot Gardiner (regente)

Rodney Gilfry, Luba Orgonasova, Charlotte 

Margiono, Eirian James, Christoph Prégardien, 

Ildebrando d'Arcangelo, Julian Clarkson, 

Andrea Silvestrelli. Archiv

Coro da De Nederlandse Opera e Orquestra Concertgebouw

Nikolaus Harnoncourt (regente)

Thomas Hampson, Edita Gruberova, Roberta 

Alexander, László Polgár, Hans Peter Blochwitz, 

Robert Holl, Barbara Bonney, Anton Scharinger. 

Teldec



DVDs
Orquestra de Paris, Coro da Ópera de Paris

Lorin Maazel (regente)

Filme de Joseph Losey

Ruggero Raimondi, Edda Moser, Kiri Te Kanawa, 

Teresa Berganza, Kenneth Riegel, José van Dam, 

Malcolm King, John Macurdy. Versátil

Orquestra e Coro da Royal Opera House (Londres)

Charles Mackerras (regente)

Francesca Zambello (diretora de cena)

Simon Keenlyside (Don Giovanni), Kyle Ketelsen 

(Leporello), Eric Halfvarson (Il Commendatore), 

Marina Poplavskaya (Donna Anna), Joyce DiDo-

nato (Donna Elvira), Ramón Vargas (Don Ottavio), 

Miah Persson(Zerlina), Robert Gleadow (Masetto)

Opus Arte
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Libretto

Ouvertura 

ATTO PRIMO

SCENA I

Davanti la casa di Donn'Anna.

Introduzione

LEPORELLO 

[Con ferraiulo, che passeggia davanti la casa di Donna Anna.] 

Notte e giorno faticar 

per chi nulla sa gradir; 

piova e vento sopportar, 

mangiar male e mai dormir… 

Voglio far il gentiluomo, 

e non voglio più servir. 

Oh, che caro galantuomo! 

Vuol star dentro colla bella,

 ed io far la sentinella! 

Ma mi par… che venga gente; 

non mi voglio far sentir. 

[S'asconde.]

[Donna Anna esce tenendo forte pel braccio Don Giovanni, 

ed egli cercando sempre di celarsi.]

DONNA ANNA

Non sperar, se non m'uccidi, ch'io ti lasci fuggir mai.

DON GIOVANNI

Donna folle! indarno gridi! Chi son io tu non saprai.

LEPORELLO

[Che tumulto! o ciel, che gridi!

Il padron in nuovi guai!]

DONNA ANNA

Gente! servi! al traditore! Scellerato!

LIBRETO

Abertura

PRIMEIRO ATO

Cena I

Em frente à casa de Donn'Anna.

Introdução

LEPORELLO

[De capa, passeando em frente à casa de Donna Anna.]

Noite e dia a me cansar, 

por quem não sabe agradecer; 

chuva e vento suportar, 

comer mal e mal dormir… 

quero dar uma de fidalgo, 

e não quero mais servir. 

Oh, que belo homem de bem! 

Quer ficar lá dentro com a beldade, 

e eu aqui de sentinela! 

Mas tenho a impressão… de que vem gente; 

não quero me fazer escutar. 

[Esconde-se.]

[Donna Anna sai, segurando forte pelo braço Don Giovanni, 

que busca se esconder.]

DONNA ANNA

Não esperes, se não me matares, que eu te deixe escapar.

DON GIOVANNI

Mulher louca! Gritas em vão! Quem eu sou não saberás.

LEPORELLO

[Que tumulto! Oh, céus, que gritos!

O patrão novamente em apuros!]

DONNA ANNA

Gente! Criados! Peguem o traidor! Canalha!



DON GIOVANNI

Cala-te, e treme diante do meu furor! Insensata!

LEPORELLO

[Veja que o libertino vai me arruinar.]

DONNA ANNA

Como fúria desesperada, saberei te perseguir.

DON GIOVANNI

[Essa fúria desesperada quer me arruinar.]

LEPORELLO

Que tumulto!

[Aparece o Comendador, com a espada desembainhada. 

Donn'Anna foge para casa.]

COMENDADOR

Deixa-a, indigno! Luta comigo.

DON GIOVANNI

Vai, não me digno a combater contigo.

COMENDADOR

Então pretendes fugir de mim?

LEPORELLO

[Se pelo menos eu pudesse partir daqui!]

COMENDADOR

Luta!

DON GIOVANNI

Miserável! Espera, já que queres morrer!

[Combatem. O Comendador cai, mortalmente ferido.]

COMENDADOR

Ah, socorro! Fui traído! O assassino me feriu, e, do peito 

palpitante sinto a alma partir.

DON GIOVANNI

Ah! O coitado está caindo… vejo a alma partir de seu peito 

palpitante, em angústia e agonia.

DON GIOVANNI

Taci, e trema al mio furore! Sconsigliata!

LEPORELLO

[Sta a veder che il libertino mi farà precipitar.]

DONNA ANNA

Come furia disperata, ti saprò perseguitar.

DON GIOVANNI

[Questa furia disperata mi vuol far precipitar.] 

LEPORELLO

Che tumulto!

[Appare il Commendatore colla spada sguainata. Donn'Anna 

fugge in casa.] 

COMMENDATORE

Lasciala, indegno! Battiti meco.

DON GIOVANNI

Va, non mi degno di pugnar teco.

COMMENDATORE 

Cosi pretendi da me fuggir?

LEPORELLO

[Potessi almeno di qua partir!]

COMMENDATORE

Battiti! 

DON GIOVANNI

Misero! attendi, se vuoi morir!

[Combattono. Il Commendatore cade, mortalmente ferito.]

COMMENDATORE

Ah, soccorso! son tradito! L'assassino m'ha ferito, e dal seno 

palpitante sento l'anima partir.

DON GIOVANNI

Ah! già cade il sciagurato… affannosa e agonizzante già dal 

seno palpitante veggo l'anima partir.
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LEPORELLO

Que crime! Que excesso! No meu peito, devido ao medo, 

sinto o coração palpitar. Não sei que fazer, que dizer.

[O Comendador morre.]

Cena II

Recitativo

DON GIOVANNI

Leporello, onde estás?

LEPORELLO

Estou aqui, para minha desgraça; e o senhor?

DON GIOVANNI

Estou aqui.

LEPORELLO

Quem morreu, o senhor ou o velho?

DON GIOVANNI

Que pergunta imbecil! O velho.

LEPORELLO

Bravo: duas façanhas graciosas! 

Forçar a filha e matar o pai.

DON GIOVANNI

Ele quis seu próprio dano.

LEPORELLO

E Donn'Anna, quis o quê?

DON GIOVANNI

Cala-te, não me enche; vem comigo se não quiseres 

também alguma coisa!

LEPORELLO

Não quero nada, senhor, não falo mais.

[Partem.]

Cena III

Entram Donn'Anna e Don Ottavio, 

com servos carregandos diversas luzes.

LEPORELLO

Qual misfatto! qual eccesso! Entro il sen, dallo spavento, 

palpitar il cor mi sento. Io non sò che far, che dir.

[Il Commendatore muore.]

SCENA II

Recitativo

DON GIOVANNI

Leporello, ove sei?

LEPORELLO

Son qui per mia disgrazia; e voi?

DON GIOVANNI

Son qui.

LEPORELLO

Chi è morto, voi, o il vecchio?

DON GIOVANNI

Che domanda da bestia! Il vecchio.

LEPORELLO

Bravo: due imprese leggiadre! 

Sforzar la figlia, ed ammazzar il padre.

DON GIOVANNI

L'ha voluto, suo danno.

LEPORELLO

Ma Donn'Anna, cosa ha voluto?

DON GIOVANNI

Taci, non mi seccar; vien meco se non vuoi qualche cosa 

ancor tu!

LEPORELLO

Non vo' nulla, signor, non parlo più.

[Partono.]

SCENA III 

Entrano Donn'Anna e Don Ottavio, 

con servi che portano diversi lumi.



Recitativo

DONNA ANNA

Voemos para socorrer o pai em perigo.

DON OTTAVIO

[Com espada nua na mão] Derramarei todo meu sangue, 

se necessário; mas cadê o canalha?

Recitativo acompanhado e Dueto

DONNA ANNA

Neste lugar… [Vê o cadáver.]

Meu Deus, que espetáculo funesto é esse que se apresenta 

a meus olhos. O pai… meu pai… meu querido pai…

DON OTTAVIO

Senhor…

DONNA ANNA

Ah! O assassino o trucidou! Esse sangue… essa chaga… 

esse rosto tingido e coberto das cores da morte. Não 

respira mais… os membros estão frios…  meu pai! Querido 

pai! Pai amado! Desfaleço… morro… [Desmaia.]

DON OTTAVIO

Ah, socorrei, amigos, o meu tesouro! 

Buscai, trazei-me alguma erva… Algum remédio…

Ah! Não tardai! Donn'Anna!

Esposa! Amiga! A dor suprema mata a coitadinha…

DONNA ANNA

Ah!

DON OTTAVIO

[Aos servos.] Está voltando a si. Prestai-lhe mais socorros!

DONNA ANNA

Meu pai…

DON GIOVANNI

Escondei, afastai de seus olhos este objeto de horror. 

[O cadáver é levado embora.] Alma minha, conforma-te, 

tem coragem…

Recitativo

DONNA ANNA

Ah! Del padre in periglio, in soccorso voliam.

DON OTTAVIO

[Con ferro ignudo in mano] Tutto il mio sangue verserò se 

bisogna; ma dov'è il scellerato?

Recitativo accompagnato e Duetto

DONNA ANNA

In questo loco… [Vede il cadavere.] 

Ma qual mai s'offre, o dei, spettacolo funesto agli occhi miei 

Il padre… padre mio… mio caro padre …

DON OTTAVIO

Signore…

DONNA ANNA

Ah! l'assassino mel trucidò. Quel sangue… quella piaga… 

quel volto tinto e coperto dei color di morte. Ei non respira 

più… fredde ha le membra… padre mio! caro padre! padre 

amato! Io manco… io moro… [Sviene.]

DON OTTAVIO

Ah, soccorrete, amici, il mio tesoro! 

Cercatemi, recatemi qualche odor… Qualche spirto…

Ah! Non tardate! Donn'Anna! 

Sposa! Amica! Il duolo estremo la meschinella uccide…

DONNA ANNA

Ah!

DON OTTAVIO

[Ai servi.] Già rinviene. Datele nuovi aiuti!

DONNA ANNA

Padre mio…

DON OTTAVIO

Celate, allontanate agli occhi suoi quell'oggetto d'orrore. 

[Viene portato via il cadavere.] Anima mia, consolati, fa' 

core…
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Dueto

DONNA ANNA

Foge, cruel, foge! Deixa que eu também morra, já que 

morreu, oh Deus, quem me deu a vida.

DON OTTAVIO

Escuta, meu coração, ah! Escuta, fita-me um só insante, 

quem te fala é o querido amante, que vive apenas para ti.

DONNA ANNA

Tu és… perdão, meu bem… minha angústia, minhas penas… 

ah, cadê o meu pai?

DON OTTAVIO

O pai… Deixa de lado, querida, a amarga recordação… 

tens esposo e pai em mim.

DONNA ANNA

Ah! Se puderes, jura vingar aquele sangue!

DON OTTAVIO

Juro pelos teus olhos, juro por nosso amor!

DONNA ANNA E DON OTTAVIO

Que juramento, oh deuses! Que bárbaro momento! Entre 

centenas de afetos, meu coração vacila! [Partem.]

Cena IV

Uma rua. Noite.

Recitativo

DON GIOVANNI

Vamos, desembucha logo… O que queres?

LEPORELLO

Trata-se de um negócio importante.

DON GIOVANNI

Acredito.

LEPORELLO

É importantíssimo.

Duetto

DONNA ANNA

Fuggi, crudele, fuggi! Lascia che mora anch'io, ora ch'è 

morto, oh Dio, chi a me la vita diè.

DON OTTAVIO

Senti, cor mio, deh! senti, guardami un solo istante,

ti parla il caro amante, che vive sol per te.

DONNA ANNA

Tu sei… perdon, mio bene… L'affanno mio, le pene… ah, il 

padre mio dov'è?

DON OTTAVIO

Il padre… Lascia, o cara, la rimembranza amara… hai sposo 

e padre in me.

DONNA ANNA

Ah! vendicar, se il puoi, giura quel sangue ognor! 

DON OTTAVIO

Lo giuro agli occhi tuoi, lo giuro al nostro amor!

DONNA ANNA E DON OTTAVIO

Che giuramento, o dei! Che barbaro momento!  Fra cento 

affetti e cento,  vammi ondeggiando il cor! [Partono.]

SCENA IV 

Una strada. Notte.

Recitativo

DON GIOVANNI

Orsù, spicciati presto… cosa vuoi? 

LEPORELLO

L'affar di cui si tratta è importante.

DON GIOVANNI

Lo credo.

LEPORELLO

È importantissimo.



DON GIOVANNI

Melhor ainda! Termina.

LEPORELLO

Jure não ficar encolerizado!

DON GIOVANNI

Juro pela minha honra, desde que não fales do Comendador.

LEPORELLO

Estamos a sós.

DON GIOVANNI

Vejo.

LEPORELLO

Ninguém nos ouve.

DON GIOVANNI

Vamos.

LEPORELLO

Posso lhe dizer tudo livremente?

DON GIOVANNI

Sim.

LEPORELLO

Assim sendo, caro senhor patrão, a vida que o senhor leva 

[no ouvido, mas alto] é de patife!

DON GIOVANNI

Temerário! Isso são modos?

LEPORELLO

E o juramento?

DON GIOVANNI

Não sei de juramentos… cala-te… ou eu…

LEPORELLO

Não falo mais, nem respiro, oh meu patrão.

DON GIOVANNI

Meglio ancora! Finiscila.

LEPORELLO

Giurate di non andar in collera!

DON GIOVANNI

Lo giuro sul mio onore, purché non parli del Commendatore.

LEPORELLO

Siamo soli.

DON GIOVANNI

Lo vedo.

LEPORELLO

Nessun ci sente.

DON GIOVANNI

Via.

LEPORELLO

Vi posso dire tutto liberamente?

DON GIOVANNI

Sì.

LEPORELLO

Dunque, quando è così, caro signor padrone, 

la vita che menate [all'orecchio, ma forte] è da briccone!

DON GIOVANNI

Temerario! - in tal guisa -

LEPORELLO

E il giuramento!

DON GIOVANNI

Non so di giuramenti… taci… o ch'io…

LEPORELLO

Non parlo più, non fiato, o padron mio.
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DON GIOVANNI

Assim seremos amigos.

Agora escuta; sabes por que estou aqui?

LEPORELLO

Não sei de nada; mas, como o dia amanhece, não seria 

alguma nova conquista? Preciso saber para colocá-la na lista.

DON GIOVANNI

Ah, és um grande! Fica sabendo que estou enamorado de 

uma bela dama, e estou certo de que ela me ama. Vi-a, lhe 

falei; esta noite virá comigo ao pavilhão… 

Calado: tenho a impressão de sentir cheiro de mulher!

LEPORELLO

[Caramba! Que olfato perfeito!]

DON GIOVANNI

Tem o ar de ser bela.

LEPORELLO

[E que vista!]

DON GIOVANNI

Retiremo-nos para abrir caminho.

LEPORELLO

[Já está pegando fogo.]

 [Escondem-se. Entra Donna Elvira.]

Cena V

Ária

DONNA ELVIRA

Ah! Quem vai me dizer

onde está aquele bárbaro,

que amei, para minha vergonha,

que me faltou com a fé?

Ah, se encontro o ímpio,

e ele não voltar para mim,

vou matá-lo de modo horrendo

vou-lhe arrancar o coração.

DON GIOVANNI

Così saremo amici.

Or odi un poco, sai tu perché son qui?

LEPORELLO

Non ne so nulla; ma essendo l'alba chiara, non sarebbe 

qualche nuova conquista? Io lo devo saper per porla in lista.

DON GIOVANNI

Va là, che sei il grand'uom! Sappi ch'io sono innamorato 

d'una bella dama, e son certo che m'ama. La vidi, le parlai; 

meco al casino questa notte verrà… 

Zitto: mi pare sentir odor di femmina!

LEPORELLO

[Cospetto! Che odorato perfetto!]

DON GIOVANNI

All'aria mi par bella.

LEPORELLO

[E che occhio, dico!]

DON GIOVANNI 

Ritiriamoci un poco, e scopriamo terren.

LEPORELLO

[Già prese foco.]

 [Si nascondono. Entra Donna Elvira.]

SCENA V

Aria

DONNA ELVIRA

Ah! chi mi dice mai 

quel barbaro dov'è,

che per mio scorno amai,

che mi mancò di fé?

Ah, se ritrovo l'empio, 

e a me non torna ancor, 

vo' farne orrendo scempio 

gli vo' cavare il cor.



DON GIOVANNI 

[a Leporello] Ouviste? Uma beldade abandonada por um 

qualquer. Pobrezinha! Tentemos consolar o seu tormento.

LEPORELLO

[Assim consolou mil e oitocentas!]

DON GIOVANNI

Senhorita!

Recitativo

DONNA ELVIRA

Quem é?

DON GIOVANNI

[Céus! Quem vejo?]

LEPORELLO

[Que beleza! Donna Elvira!]

DONNA ELVIRA 

Don Giovanni! Estás aqui?

Monstro, bandido, ninho de enganos!

LEPORELLO

[Que títulos veneráveis! Menos mal que ela o conhece bem.]

DON GIOVANNI

Calma, querida, Donna Elvira, acalma essa cólera… escuta… 

Deixa-me falar…

DONNA ELVIRA 

O que podes dizer depois de uma ação tão negra?  

Entras na minha casa furtivamente e, utilizando artimanhas, 

juramentos e lisonjas, consegues seduzir meu coração; 

oh, cruel, fazes que me enamore, declaras-me tua esposa, 

e depois, em falta para com o santo direito do céu e da 

terra, com enorme delito, partes de Burgos depois de três 

dias, abandonando-me, fugindo e me deixando presa do 

remorso e do pranto, arrependida de ter-te amado tanto.

LEPORELLO

[Parece um livro impresso!]

DON GIOVANNI 

[a Leporello] Udisti? qualche bella dal vago abbandonata. 

Poverina! Cerchiam di consolare il suo tormento.

LEPORELLO

[Così ne consolò mille e ottocento!]

DON GIOVANNI 

Signorina!

Recitativo

DONNA ELVIRA

Chi è là? 

DON GIOVANNI

[Stelle! che vedo!] 

LEPORELLO

[Oh bella! Donn'Elvira!]

DONNA ELVIRA

Don Giovanni! sei qui?

Mostro, fellon, nido d'inganni!

LEPORELLO

[Che titoli cruscanti! Manco male che lo conosce bene.]

DON GIOVANNI 

Via, cara Donna Elvira, calmate questa collera… sentite… 

Lasciatemi parlar…

DONNA ELVIRA

Cosa puoi dire dopo azion sì nera?  

In casa mia entri furtivamente, a forza d'arte, di giuramenti e 

di lusinghe, arrivi a sedurre il cor mio; m'innamori, 

o crudele, mi dichiari tua sposa,  

e poi mancando della terra e del cielo at santo diritto, 

con enorme delitto dopo tre dì da Burgos t'allontani, 

m'abbandoni, mi fuggi, e lasci in preda al rimorso ed al 

pianto, per pena forse che t'amai cotanto!

LEPORELLO

[Pare un libro stampato!]
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DON GIOVANNI

Oh, para isso tive minhas razões:

[a Leporello] Não é verdade?

LEPORELLO

Verdade. E que razões fortes!

DONNA ELVIRA

E quais são, senão a tua perfída, tua leviandade?

Mas foi vontade do justo céu que eu te encontrasse para 

levar a cabo a minha vingança e a dele.

DON GIOVANNI

Ah, vamos, sê mais razoável… [Essa me coloca em risco.] 

Se não crês nos meus lábios, crê neste gentil-homem.

LEPORELLO

[Tirando a verdade.]

DON GIOVANNI

Vai, diz a ela…

LEPORELLO

O que devo lhe dizer?

DON GIOVANNI

Sim, sim, diz-lhe tudo.

DONNA ELVIRA 

[voltando-se a Leporello] Muito bem… 

[Don Giovanni foge.] … anda logo!

LEPORELLO

Madame, na verdade… nesse mundo, seja como for, o 

quadrado não é redondo…

DONNA ELVIRA 

Desgraçado! Então estás brincando com a minha dor? [na 

direção de Don Giovanni, que não acredita ter partido] Ah, 

vocês… Ceús! O iníquo fugiu! Pobre de mim! Para onde, 

para que lado…

LEPORELLO

Ah, deixa-o ir: não merece que penses nele…

DON GIOVANNI 

Oh, in quanto a questo ebbi le mie ragioni:

[a Leporello] È vero? 

LEPORELLO

È vero. E che ragioni forti!

DONNA ELVIRA

E quali sono, se non la tua perfidia, la leggerezza tua?

Ma il giusto cielo volle ch'io ti trovassi per far le sue, le mie 

vendette.

DON GIOVANNI

Eh via, siate più ragionevole… [Mi pone a cimento costei.]

Se non credete al labbro mio, credete a questo galantuomo.

LEPORELLO

[Salvo il vero.] 

DON GIOVANNI 

Via, dille un poco… 

LEPORELLO

Cosa devo dirle? 

DON GIOVANNI 

Sì, sì, dille pur tutto.

DONNA ELVIRA 

[volgendosi a Leporello] Ebben… 

[Don Giovanni fugge.] … fa' presto!

LEPORELLO

Madama, veramente… in questo mondo con ciossia cosa 

quando fosse che il quadro non è tondo…

DONNA ELVIRA

Sciagurato! Così del mio dolor gioco ti prendi? 

[verso Don Giovanni, che non crede partito]

Ah voi… stelle! l'iniquo fuggì! Misera me! dove, in qual 

parte…

LEPORELLO

Eh, lasciate ch'ei vada: egli non merta che di lui ci pensiate…



DONNA ELVIRA

O desgraçado me enganou, me traiu!

LEPORELLO

Ah, conforme-se; a senhora não é, não foi e não será a 

primeira, nem a última. Olha! Esse livro nada pequeno está 

todo cheio de nomes de suas beldades. Cada vila, cada burgo, 

cada país é testemunha de suas empreitadas femininas.

Ária

Senhorita, esse é o catálogo

das beldades que meu padrão amou;

eu é que fiz o catálogo.

observe, leia comigo.

Na Itália, 640,

na Alemanha, 231,

cem na França, na Turquia 91,

mas na Espanha já são 1003!

Entre elas há camponesas,

criadas e gente da cidade,

há condessas, baronesas,

marquesas, princesas,

mulheres de todas as classes,

todas as formas, todas as idades.

Na loura, tem o hábito

de louvar a gentileza,

na morena, a constância,

na grisalha, a doçura.

No inverno quer a gordinha,

no verão quer a magricela;

a grande é majestosa,

a pequena é sempre é sempre graciosa…

Conquista as velhas

pelo prazer de colocá-las na lista:

sua paixão predominante

é a jovem principiante.

Não quer saber se é rica,

se é feia, se é bela;

desde que use saia,

a senhorita sabe o que ele faz!

[Parte.]

DONNA ELVIRA

Il scellerato m'ingannò, mi tradì!

LEPORELLO

Eh, consolatevi; non siete voi, non foste, e non sarete né la 

prima, né l'ultima. Guardate! questo non picciol libro è tutto 

pieno dei nomi di sue belle. Ogni villa, ogni borgo, ogni 

paese è testimon di sue donnesche imprese.

Aria

Madamina, il catalogo è questo

delle belle che amò il padron mio;

un catalogo egli è che ho fatt'io.

osservate, leggete con me.

In Italia seicento e quaranta,

in Almagna duecento e trentuna,

cento in Francia, in Turchia novantuna,

ma in Ispagna son già mille e tre!

V'han fra queste contadine,

cameriere e cittadine,

v'han contesse, baronesse,

marchesane, principesse,

e v'han donne d'ogni grado,

d'ogni forma, d'ogni età.

Nella bionda egli ha l'usanza

di lodar la gentilezza,

nella bruna la costanza,

nella bianca la dolcezza.

Vuol d'inverno la grassotta,

vuol d'estate la magrotta;

è la grande maestosa,

la piccina è ognor vezzosa…

Delle vecchie fa conquista

pel piacer di porle in lista:

sua passion predominante

è la giovin principiante.

Non si picca se sia ricca,

se sia brutta, se sia bella;

purché porti la gonnella,

voi sapete quel che fa!

[Parte.]
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Cena VI

Recitativo

DONNA ELVIRA 

Desta forma o canalha me traiu? É esse o prêmio que o 

bárbaro dá ao meu amor! Ah! Quero vingar o coração 

enganado. Antes que ele fuja, saia correndo… se vá… Só 

escuto falar no meu peito a vingança, a raiva e o despeito. 

[Parte.]

Cena VII

Zerlina e Masetto entram com um grupo de camponeses e 

camponesas, dançando e rindo.

ZERLINA

Jovenzinhas dadas ao amor, não deixem passar a idade, se 

o coração se agita no peito, Vejam aqui o remédio. Ah! Que 

prazer, que prazer será!

CAMPONEsAs

Ah! Que prazer, que prazer será! La-la-la-ra-la!

MAsETTO

Jovenzinhos cabeça de vento não fiquem girando de um 

lado para o outro. A festa dos loucos dura pouco, mas a 

minha nem começou. Ah! Que prazer, que prazer será!

CAMPONEsEs

Ah! Que prazer…

ZERLINA E MAsETTO

Venha, venha, querido[a], e aproveitemos, cantemos, 

dancemos e toquemos! Venha, venha, querido[a], e 

aproveitemos, que prazer, que prazer será!

CAMPONEsAs E CAMPONEsEs

Ah! Que prazer.

Cena VIII

Don Giovanni e Leporello aparecem, e ficam à parte

Recitativo

SCENA VI

Recitativo

DONNA ELVIRA 

In questa forma dunque mi tradì il scellerato? È questo il 

premio che quel barbaro rende all'amor mio! Ah! vendicar 

vogl'io l'ingannato mio cor. Pria ch'ei mi fugga, si ricorra… si 

vada… Io sento in petto sol vendetta parlar, rabbia e dispetto.

[Parte.]

SCENA VII

Zerlina e Masetto entrano con un gruppo di contadini e

contadine, ballando e ridendo.

ZERLINA

Giovinette che fate all'amore, non lasciate che passi l'età, se 

nel seno vi bulica il core, il rimedio vedetelo qua. Ah! Che 

piacer, che piacer che sarà!

CONTADINE

Ah! Che piacer, che piacer che sarà! La-la-la-ra-la!

MASETTO

Giovinetti leggieri di testa non andate girando di qua e là. 

Poco dura de' matti la festa, ma per me cominciato non ha. 

Ah! Che piacer, che piacer che sarà!

CONTADINI

Ah! Che piacer

ZERLINA E MASETTO

Vieni, vieni, carino[a], e godiamo e cantiamo e balliamo e 

suoniamo! Vieni, vieni, carino[a], godiamo! Ah! che piacer, 

che piacer che sarà!

CONTADINE E CONTADINI

Ah! Che piacer.

SCENA VIII

Don Giovanni e Leporello appaiono e stanno da parte.

Recitativo 



DON GIOVANNI

Menos mal que foi embora. Oh, olha, olha! Que bela 

juventude, que belas mulheres!

LEPORELLO

Tenho fé que, entre tantas, haverá alguma coisa também 

para mim!

DON GIOVANNI 

Caros amigos, bom dia! Continuem a se alegrar; continuem 

tocando, oh boa gente! É algum casamento?

ZERLINA

Sim senhor, e a noiva sou eu.

DON GIOVANNI

Folgo em saber. O noivo?

MAsETTO

Eu, a seu dispor.

DON GIOVANNI

Oh! Bravo! A meu dispor!

Assim é que fala um verdadeiro fidalgo!

LEPORELLO

[Basta que seja marido.]

ZERLINA

Ah, o meu Masetto é homem de ótimo coração.

DON GIOVANNI

Ah, verás que eu também sou! Quero que sejamos amigos. 

Seu nome?

ZERLINA

Zerlina.

DON GIOVANNI 

[a Masetto] E o teu?

MAsETTO

Masetto.

DON GIOVANNI

Manco male, è partita. Oh, guarda, guarda! che bella 

gioventù, che belle donne!

LEPORELLO

Fra tante, per mia fé, vi sarà qualche cosa anche 

per me!

DON GIOVANNI 

Cari amici, buon giorno! Seguitate a stare allegramente; 

seguitate a suonar o buona gente! C'è qualche sposalizio?

ZERLINA

Sì, signore, e la sposa son io.

DON GIOVANNI

Me ne consolo. Lo sposo?

MASETTO

Io, per servirla

DON GIOVANNI

Oh! bravo! per servirmi!

Questo è vero parlar da galant'uomo!

LEPORELLO

[Basta che sia marito.]

ZERLINA

Oh, il mio Masetto è un uom d'ottimo core.

DON GIOVANNI

Oh, anch'io, vedete! Voglio che siamo amici: 

il vostro nome?

ZERLINA

Zerlina.

DON GIOVANNI 

[a Masetto] E il tuo?

MASETTO

Masetto.
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DON GIOVANNI

Meu caro Masetto, minha cara Zerlina, vou-lhes exibir a minha 

proteção! [a Leporello, que está brincando com as outras 

camponesas] Leporello! O que estás fazendo, farsante?

LEPORELLO

Caro patrão, também estava exibindo a minha proteção!

DON GIOVANNI

Vai logo com eles: leva-os imediatamente ao meu palácio;

manda que tenham chocolate, café, vinhos, presuntos; tenta 

divertir a todos, mostra-lhes o jardim, a galeria, os quartos; 

faz que meu Masetto fique feliz… Entendeste?

LEPORELLO

Entendi! [aos camponeses e camponesas] Vamos!

MAsETTO 

[a Don Giovanni] Senhor…

DON GIOVANNI

O que é?

MAsETTO

Zerlina não pode ficar sem mim.

LEPORELLO

Em vosso lugar estará Sua Excelência, que saberá 

desempenhar bem o vosso papel.

DON GIOVANNI

Oh, Zerlina está em mãos de um cavalheiro. Vai-te; em 

breve ela chegará.

ZERLINA 

[a Masetto] Vai, não teme! Estou nas mãos de um cavalheiro.

MAsETTO

E por isso?

ZERLINA

E por isso não há que desconfiar.

DON GIOVANNI

O caro il mio Masetto, cara la mia Zerlina, v'esibisco la 

mia protezione! [a Leporello che fa dei scherzi alle altre 

contadine] Leporello!… Cosa fai lì, birbone?

LEPORELLO

Anch'io, caro padrone, esibisco la mia protezione!

DON GIOVANNI

Presto, va' con costor: nel mio palazzo conducili sul fatto; 

ordina ch'abbiano cioccolata, caffè, vini, prosciutti; cerca di 

divertir tutti, mostra loro il giardino, la galleria, le camere: in 

effetto, fa' che resti contento il mio Masetto… Hai capito?

LEPORELLO

Ho capito! [ai contadini e le contadine] Andiam!

MASETTO 

[a Don Giovanni] Signore…

DON GIOVANNI

Cosa c'è?

MASETTO

La Zerlina senza me non può star.

LEPORELLO

In vostro loco vi sarà sua Eccellenza, e saprà bene fare le 

vostre parti

DON GIOVANNI

Oh, la Zerlina è in man d'un cavalier. Va pur; fra poco ella 

meco verrà.

ZERLINA 

[a Masetto] Va', non temere! Nelle mani son io d'un cavaliere.

MASETTO

E per questo?

ZERLINA

E per questo non c'è da dubitar.



MAsETTO

E eu, caramba…

DON GIOVANNI

Ah, vamos acabar com a discussão; se não te fores logo, 

sem objetar, Masetto, olha bem, vais te arrepender!

Ária

MAsETTO

Entendi, sim senhor!

Baixo a cabeça e me vou,

já que é a sua vontade

não farei outras objeções, não, não.

Sois um cavalheiro, sim,

duvidar não posso, não,

isso é o que diz a bondade,

que o senhor quis ter por mim.

[à parte, a Zerlina]

Patife! Malandra!

Sempre foste a minha ruína!

[a Leporello] Vou, vou!

[a Zerlina] Fica, fica!

É uma coisa muito honesta!

Que o nosso cavalheiro

faça de ti uma cavalheira!

Patife! Malandra!

[Parte com Leporello e os camponeses.]

Cena IX

Recitativo

DON GIOVANNI

Gentil Zerlina, finalmente nos livramos daquele bobalhão.

Que dizes, meu bem, foi certo?

ZERLINA

Senhor, é o meu marido!

DON GIOVANNI 

Quem? Aquele? Achas que um homem honesto, um 

cavalheiro nobre, como me orgulho de ser, pode aceitar 

que esse rostinho de ouro, esse rosto açucarado, seja 

MASETTO

Ed io, cospetto…

DON GIOVANNI

Olà, finiam le dispute; se subito, senz'altro replicar, non te 

ne vai, Masetto, guarda ben, ti pentirai!

Aria

MASETTO

Ho capito, signor, sì! 

Chino il capo e me ne vo', 

giacché piace a voi così, 

altre repliche non fo, no, 

Cavalier voi siete, già, 

dubitar non posso affé,

me lo dice la bontà

che volete aver per me.

[da parte a Zerlina]

Bricconaccia! Malandrina!

Fosti ognor la mia ruina!

[a Leporello] Vengo, vengo!

[a Zerlina] Resta, resta!

È una cosa molto onesta!

Faccia il nostro cavaliere

cavaliera ancora te!

Bricconaccia! Malandrina!

[Parte con Leporello e i contadini.]

SCENA IX

Recitativo

DON GIOVANNI

Alfin siam liberati, Zerlinetta gentil, da quel scioccone. 

Che ne dite, mio ben, so far pulito?

ZERLINA

Signor, è mio marito!

DON GIOVANNI

Chi? colui? Vi par che un onest'uom, 

un nobil cavalier, qual io mi vanto, possa soffrir che quel 

visetto d'oro, quel viso inzuccherato, 
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matratado por um brutamontes?

ZERLINA

Mas senhor, eu dei palavra de me casar com ele.

DON GIOVANNI

Palavra que não vale um zero. Não fostes feita para ser 

camponesa; uma outra sorte vos reservam esses olhos 

atrevidos, essa boquinha tão linda, esses dedinhos 

cândidos e odorosos; tenho a impressão de estar tocando 

juncos e aspirando rosas.

ZERLINA

Ah! Não queria…

DON GIOVANNI

Não querias o quê?

ZERLINA

Ser enganada no final. Sei que é raro os senhores, 

cavalheiros, serem honestos e sinceros com as mulheres.

DON GIOVANNI

Isso é uma mentira dos plebeus! A nobreza tem a 

honestidade pintada nos olhos. Bem, não percamos tempo: 

quero desposar-te nesse instante.

ZERLINA

O senhor?

DON GIOVANNI

Claro que eu! Aquele pavilhãozinho é meu; ficaremos a sós 

e lá, minha joia, vamos nos casar.

Duetinho

Lá nos daremos as mãos, lá me dirás que sim. Vê, não é 

longe; partamos, meu bem, daqui.

ZERLINA

[Quero e não quero; meu coração treme um pouco. É 

verdade que eu seria feliz, mas ele ainda pode me enganar.]

da un bifolcaccio vil sia strapazzato?

ZERLINA

Ma signore, io gli diedi parola di sposarlo.

DON GIOVANNI

Tal parola non vale un zero. Voi non siete fatta per esser 

paesana, un'altra sorte vi procuran quegli occhi bricconcelli, 

quei labbretti sì belli, quelle dituccia candide 

e odorose; parmi toccar 

giuncata e fiutar rose!

ZERLINA

Ah! non vorrei…

DON GIOVANNI

Che non vorresti?

ZERLINA

Alfine ingannata restar. Io so che raro colle donne voi altri 

cavalieri siete onesti e sinceri.

DON GIOVANNI

È un impostura della gente plebea! La nobiltà ha dipinta 

negli occhi l'onestà. Orsù, non perdiam tempo: in 

quest'istante io ti voglio sposar.

ZERLINA

Voi?

DON GIOVANNI

Certo, io! Quel casinetto è mio: soli saremo, e là, gioiello 

mio, ci sposeremo.

Duettino

Là ci darem la mano, là mi dirai di sì. Vedi, non è lontano; 

partiam, ben mio, da qui. 

ZERLINA

[Vorrei e non vorrei; mi trema un poco il cor. Felice, è ver, 

sarei, ma può burlarmi ancor.]



DON GIOVANNI

Vem, minha bela querida! Mudarei a tua sorte.

ZERLINA

Tenho pena de Masetto. Rápido, não tenho mais forças!

DON GIOVANNI E ZERLINA

Vamos, vamos, meu bem, aliviar as dores de um amor 

inocente!

[Vão na direção do pavilhão de Don Giovanni, abraçados]

Cena X

Os supracitados e Dona Elvira, que detém Don Giovanni 

com gestos desesperadíssimos.

Recitativo

DONNA ELVIRA

Pára, canalha! O céu me fez ouvir tuas perfídias. Cheguei a 

tempo de salvar essa mísera inocente de tuas garras bárbaras.

ZERLINA

Coitadinha! Que escuto!

DON GIOVANNI

[Amor, aconselha-me!] [a Elvira] Idolatrada, não vês que 

quero me divertir?

DONNA ELVIRA

Divertir-se? Verdade! Divertir-se! Eu sei, cruel, como te 

divertes!

ZERLINA

Mas, senhor cavalheiro, é verdade o que ela diz?

DON GIOVANNI 

[à parte, a Zerlina] A pobre infeliz está apaixonada por 

mim e, por piedade, devo fingir-lhe amor; Pois, para minha 

desgraça, sou homem de bom coração.

Ária

DONNA ELVIRA

Ah! Foge do traidor!

DON GIOVANNI

Vieni, mio bel diletto! lo cangerò tua sorte.

ZERLINA

Mi fa pietà Masetto Presto, non son più forte!

DON GIOVANNI E ZERLINA

Andiam, andiam, mio bene, a ristorar le pene d'un innocente 

amor!

[Vanno verso il casino di Don Giovanni, abracciati]

SCENA X

I suddetti e Donna Elvira, che ferma con atti disperatissimi 

Don Giovanni.

Recitativo

DONNA ELVIRA

Fermati, scellerato! Il ciel mi fece udir le tue perfidie. Io sono a 

tempo di salvar questa misera innocente dal tuo barbaro artiglio.

ZERLINA

Meschina! Cosa sento!

DON GIOVANNI

[Amor, consiglio!] [ad Elvira] Idol mio, non vedete ch'io 

voglio divertirmi?

DONNA ELVIRA

Divertirti? È vero! Divertirti! lo so, crudele, come tu ti  

diverti!

ZERLINA

Ma, signor cavaliere, è ver, quel ch'ella dice?

DON GIOVANNI 

[a parte, a Zerlina] La povera infelice è di me innamorata. e, 

per pietà, deggio fingere amore; ch'io son, per mia disgrazia, 

uom di buon core.

Aria

DONNA ELVIRA

Ah! fuggi il traditor!
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Não o deixes mais falar;

o lábio é mentiroso,

o olhar, enganador!

Aprende com os meus tormentos

o que é crer nesse coração;

e que do meu perigo

nasça o teu temor!

[Parte, levando Zerlina consigo]

Cena IX

Recitativo

DON GIOVANNI

Tenho impressão de que hoje o demônio está se divertindo 

a se opor aos progressos dos meus prazeres; todos estão 

indo mal!

DON OTTAVIO 

[entrando com Donna Anna] Ah, minha idolatrada, agora 

todo pranto é vão. Falemos de vingança… Ah, Don Giovanni!

DON GIOVANNI

[Só me faltava essa!]

DONNA ANNA

Amigo! Nosso encontro é bem oportuno! O senhor tem um 

coração? Uma alma generosa?

DON GIOVANNI

[Dá para ver que o diabo lhes disse alguma coisa!]

Que pergunta! Por quê?

DONNA ANNA

Precisamos da tua amizade.

DON GIOVANNI

[Volto a respirar!]

Ordenem! Os próximos, os parentes, essa mão, essa espada, 

os bens, o sangue, tudo colocarei a seu dispor! Mas a 

senhora, bela Donna Anna, por que chora assim? Quem foi 

o cruel que ousou perturbar a calma da sua vida?

Non lo lasciar più dir;

il labbro è mentitor,

fallace il ciglio!

Da' miei tormenti impara

a creder a quel cor;

e nasca il tuo timor

dal mio periglio!

[Parte conducendo seco Zerlina]

SCENA XI

Recitativo

DON GIOVANNI

Mi par eh'oggi il demonio si diverta d'opporsi a'miei 

piacevoli progressi; vanno 

mal tutti quanti!

DON OTTAVIO 

[entrando con Donna Anna] Ah! Ch'ora, idolo mio, son vani i 

pianti, di vendetta si parli… Ah, Don Giovanni!

DON GIOVANNI

[Mancava questo inver!]

DONNA ANNA

Amico! a tempo vi ritroviamo! Avete core? Avete anima 

generosa?

DON GIOVANNI

[Sta a vedere che il diavolo le ha detto qualche cosa!]

Che domanda! Perché?

DONNA ANNA

Bisogno abbiamo della vostra amicizia.

DON GIOVANNI

[Mi torna il fiato in corpo!]

Comandate! I congiunti, i parenti, questa man, questo 

ferro, i beni, il sangue, spenderò per servirvi! Ma voi, bella 

Donn'Anna, perché così piangete? Il crudele chi fù, che osò 

la calma turbar del viver vostro?



Cena XII

DONNA ELVIRA 

[voltando] Ah, volto a encontrar-te, pérfido monstro!

Quarteto

DONNA ELVIRA 

[a Donna Anna] Não confies, oh mísera, nesse coração 

inescrupuloso! Esse bábaro já me traiu; ainda vai te trair!

DONNA ANNA E DON OTTAVIO

Céus! Que aspecto nobre! Que doce majestade! Sua 

palidez, suas lágrimas enchem-me de piedade!

DON GIOVANNI 

[à parte, aos últimos] A pobre moça está louca, meus 

amigos. Deixem-me com ela: talvez se acalme.

DONNA ELVIRA 

[escutando] Ah! Não creiam no pérfido!

DON GIOVANNI

Está louca; não liguem!

DONNA ELVIRA

Fiquem, por deus, fiquem!

DONNA ANNA E DON OTTAVIO

Em quem acreditar? [Sinto girar dentro da alma certo 

movimento de um tormento desconhecido, que me diz 

dessa infeliz centenas de coisas que não pode entender]

DON GIOVANNI

[Sinto girar dentro da alma certo movimento de um temor 

desconhecido, que me diz dessa infeliz centenas de coisas 

que não pode entender]

DONNA ELVIRA

[Sinto girar dentro da alma desdém, raiva, despeito, tormento 

que diz desse traidor centenas de coisas que não pode entender]

DON OTTAVIO

[Não vou embora daqui, enquanto não esclarecer a coisa]

SCENA XII

DONNA ELVIRA 

[tornando] Ah, ti ritrovo ancor, perfido mostro! 

Quartetto

DONNA ELVIRA 

[a Donna Anna] Non ti fidar, o misera, di quel ribaldo cor! 

Me già tradì quel barbaro; te vuol tradir ancor!

DONNA ANNA E DON OTTAVIO

Cieli! che aspetto nobile! Che dolce maestà! Il suo pallor, le 

lagrime m'empiono di pietà!

DON GIOVANNI 

[a parte a questi ultimi] La povera ragazza è pazza amici miei. 

Lasciatemi con lei: forse si calmerà.

DONNA ELVIRA 

[ascoltando] Ah! non credete al perfido! 

DON GIOVANNI

È pazza; non badate! 

DONNA ELVIRA

Restate, o dei, restate! 

DONNA ANNA E DON OTTAVIO

A chi si crederà? [Certo moto d'ignoto tormento dentro 

l'alma girare mi sento, che mi dice per quell'infelice cento 

cose che intender non sa]

DON GIOVANNI

[Certo moto d'ignoto spavento dentro l'alma girare mi sento, 

che mi dice per quell'infelice cento cose che intender

non sa] 

DONNA ELVIRA

[Sdegno, rabbia, dispetto, tormento, dentro l'alma girare mi sento 

che mi dice di quel traditore cento cose che intender non sa]

DON OTTAVIO

[Io di qua non vado via, se non so com'è l'affar]
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DONNA ANNA

[Não têm ar de loucura, os seus modos, a sua fala]

DON GIOVANNI

[Se eu me for, poderiam suspeitar de alguma coisa]

DONNA ELVIRA

Pela sua fuça, se deveria julgar o negrume da alma.

DON OTTAVIO 

[a Don Giovanni] Então ela?

DON GIOVANNI

É uma doidinha.

DONNA ANNA 

[a Donna Elvira] Então ele?

DONNA ELVIRA

É um traidor.

DON GIOVANNI

Infeliz!

DONNA ELVIRA

Mentiroso!

DONNA ANNA E DON OTTAVIO

Começo a ter dúvidas.

DON GIOVANNI 

[a Donna Elvira] Quieta, quieta, que as pessoas estão se 

reunindo em torno de nós! Sê um pouco mais prudente; 

serás criticada!

DONNA ELVIRA 

[a Don Giovanni] Não tenha esperanças, oh canalha! Perdi a 

prudência! As tuas culpas, o meu estado, quero mostrar a todos!

DONNA ANNA E DON OTTAVIO

Esse tom de voz tão submisso, essa mudança de cor, são 

indícios evidentes demais que me levam a decidir. [Donna 

Elvira parte]

DONNA ANNA

[Non ha l'aria di pazzia il suo tratto, il suo parlar]

DON GIOVANNI

[Se men vado, si potria qualche cosa sospettar]

DONNA ELVIRA 

Da quel ceffo si dovria la ner'alma giudicar.

DON OTTAVIO 

[a Don Giovanni] Dunque quella…? 

DON GIOVANNI

È pazzarella.

DONNA ANNA 

[a Donna Elvira] Dunque quegli…?

DONNA ELVIRA

È un traditore.

DON GIOVANNI

Infelice!

DONNA ELVIRA

Mentitore!

DONNA ANNA E DON OTTAVIO

Incomincio a dubitar.

DON GIOVANNI 

[a Donna Elvira] Zitto, zitto, che la gente si raduna a noi 

dintorno! Siate un poco più prudente: 

vi farete criticar!

DONNA ELVIRA 

[a Don Giovanni] Non sperarlo, o scellerato! Ho perduto la 

prudenza! Le tue colpe ed il mio stato voglio a tutti palesar! 

DONNA ANNA E DON OTTAVIO

Quegli accenti sì sommessi, quel cangiarsi di colore, son 

indizi troppo espressi che mi fan determinar. [Donna Elvira 

parte]



Recitativo

DON GIOVANNI

Pobre infeliz! Quero seguir seus passos; não desejo que 

faça uma loucura. Perdoe-me, belíssima Donn'Anna; se 

puder servi-la, espero-a em minha casa. Adeus, amigos!

[Parte]

Cena XIII

Recitativo acompanhado e Ária

DONNA ANNA

Don Ottavio, estou morta!

DON OTTAVIO

Que é?

DONNA ANNA

Socorre-me, por piedade!

DON OTTAVIO

Coragem, meu bem!

DONNA ANNA

Oh, deuses! Esse é o carrasco do meu pai!

DON OTTAVIO

Que dizes?

DONNA ANNA

Não duvides mais! As últimas palavras que o ímpio proferiu, 

toda sua voz evocaram no meu coração aquele indigno que, 

no meu apartamento…

DON OTTAVIO 

Oh céus! Seria possível que, sob o manto sagrado da 

amizade… Mas como foi? Narra-me o estranho acontecimento.

DONNA ANNA

A noite já estava algo avançada quando no meu quarto, 

onde, por azar, estava sozinha, vi entrar, envolvido em um 

manto, um homem que, no primeiro instante, tomei por ti, 

para depois reconhecer que estava muito enganada!

Recitativo

DON GIOVANNI

Povera sventurata! I passi suoi voglio seguir; non voglio che 

faccia un precipizio. Perdonate, bellissima Donn'Anna; se 

servirvi poss'io, in mia casa v'aspetto. Amici, addio!

[Parte]

SCENA XIII

Recitativo accompagnato ed Aria

DONNA ANNA

Don Ottavio, son morta!

DON OTTAVIO

Cosa è stato?

DONNA ANNA

Per pietà, soccorretemi! 

DON OTTAVIO

Mio bene, fate coraggio!

DONNA ANNA

O dei! Quegli è il carnefice del padre mio!

DON OTTAVIO

Che dite?

DONNA ANNA

Non dubitate più! Gli ultimi accenti che l'empio proferì, tutta 

la voce richiamar nel cor mio di quell'indegno che nel mio 

appartamento…

DON OTTAVIO

O ciel! Possibile che sotto il sacro manto d'amicizia… Ma 

come fu? Narratemi lo strano avvenimento.

DONNA ANNA

Era già alquanto avanzata la notte quando nelle mie stanze, 

ove soletta mi trovai per sventura, entrar io vidi, in un 

mantello avvolto, un uom che al primo istante avea preso 

per voi, ma riconobbi poi che un inganno era il mio!
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DON OTTAVIO

Céus! Siga.

DONNA ANNA

Aproxima-se em silêncio, querendo me abraçar; tento me 

liberar e me aperta mais; grito! Não vem ninguém; com 

uma mão tenta me tapar a boca, e com a outra me agarra 

tão apertado, que já me creio subjugada.

DON OTTAVIO

Pérfido! E no fim?

DONNA ANNA

No fim a dor, o horror do infame atentado, aumentam 

minhas forças; tanto me desembaracei, torci-me e me 

dobrei que me libertei dele.

DON OTTAVIO

Ufa! Respiro!

DONNA ANNA

Daí reforço meus gritos, chamo socorro; o criminoso 

foge; persigo-o audazmente até a rua para detê-lo, e me 

transformo, de atacada, em atacante! O pai acorre, quer 

saber quem ele é, e o indigno, mais forte do que o velho, 

completa seu crime, matando-o.

Ária

Agora sabes quem

quis me roubar a honra,

quem foi o traidor

que me tirou o pai.

Peço-te vingança,

pede-a o teu coração.

Recorda-te da chaga

no pobre peito,

volta a ver o terreno

coberto de sangue,

se em ti esmorecer a ira

de um justo furor.

[Parte.]

DON OTTAVIO

Stelle! Seguite.

DONNA ANNA

Tacito a me s'appressa e mi vuole abbracciar: sciogliermi 

cerco, ei più mi stringe; grido! non viene alcun; con una 

mano cerca d'impedire la voce, e coll'altra m'afferra stretta 

cosi, che già mi credo vinta.

DON OTTAVIO

Perfido! e alfin?

DONNA ANNA

Alfine il duol, l'orror dell'infame attentato accrebbe sì la lena 

mia; che a forza di svincolarmi, torcermi e piegarmi, da lui 

mi sciolsi.

DON OTTAVIO

Ohimé, respiro!

DONNA ANNA

Allora rinforzo i stridi miei, chiamo soccorso; fugge il fellon; 

arditamente il seguo fin nella strada per fermarlo, e sono 

assalitrice da assalita! Il padre v'accorre, vuol conoscerlo, e 

l'indegno che del povero vecchio era più forte, compiè il 

misfatto suo col dargli morte.

Aria

Or sai chi l'onore

rapire a me volse,

chi fu il traditore

che il padre mi tolse.

Vendetta ti chieggio,

la chiede il tuo cor.

Rammenta la piaga

del misero seno,

rimira di sangue

coperto il terreno,

se l'ira in te langue

d'un giusto furor. 

[Parte.]



Cena XIV

Recitativo

DON OTTAVIO

Como posso crer um Cavalheiro capaz de delito tão negro! 

Ah! Busquem-se todos os meios de descobrir a verdade! 

Sinto no peito de esposo e de amigo o dever a me falar: 

quero esclarecer seu engano, ou vingá-la!

Ária

Da paz dela a minha depende;

o que lhe agrada me dá vida.

O que lhe desagrada me dá morte

se ela suspira, eu também suspiro.

É minha aquela ira, aquele pranto é meu;

e não estou bem se ela não está.

[Parte]

Cena XV

Recitativo

LEPORELLO 

[entrando] Eu devo, de qualquer jeito, abandonar esse 

maluco para sempre… Está aí: olha com que indiferença 

ele vem!

DON GIOVANNI 

[entrando]

Oh, meu Leporello, vai tudo bem?

LEPORELLO

Meu Don Giovannizinho, vai tudo mal!

DON GIOVANNI

Como vai tudo mal?

LEPORELLO

Vou para casa, como me ordenaste, com toda aquela gente…

DON GIOVANNI

Bravo!

SCENA XIV

Recitativo

DON OTTAVIO

Come mai creder deggio di sì nero delitto capace un 

Cavaliero! Ah! di scoprire il vero ogni mezzo si cerchi! lo 

sento in petto e di sposo e d'amico il dover che mi parla: 

disingannarla voglio, o vendicarla!

Aria

 

Dalla sua pace la mia dipende;

quel che a lei piace vita mi rende,

quel che le incresce morte mi dà

S'ella sospira, sospira anch'io,

è mia quell'ira. quel pianto è mio;

e non ho bene s'ella non l'ha.

[Parte] 

SCENA XV

Recitativo

LEPORELLO 

[entrando] Io deggio, ad ogni patto, per sempre 

abbandonar questo bel matto… Eccolo qui: quardate con 

qual indifferenza se ne viene!

DON GIOVANNI 

[entrando]

Oh, Leporello mio, va tutto bene?

LEPORELLO

Don Giovannino mio, va tutto male!

 DON GIOVANNI

Come, va tutto male?

LEPORELLO

Vado a casa, come voi m'ordinaste, con tutta quella gente…

DON GIOVANNI

Bravo!
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LEPORELLO

Por meio de tagarelice, vícios e mentiras, que aprendi muito 

bem no convívio com o senhor, procuro entretê-los…

DON GIOVANNI

Bravo!

LEPORELLO

Digo milhares de coisas a Masetto para acalmá-lo, para 

tirar-lhe o ciúme do pensamento…

DON GIOVANNI

Bravo, bravo, de verdade!

LEPORELLO

Faço homens e mulheres beberem; já estão meio 

embriagados; uns cantam, outros brincam, outros seguem a 

beber… Na melhor hora, sabe quem aparece?

DON GIOVANNI

Zerlina!

LEPORELLO

Bravo! E quem vem com ela?

DON GIOVANNI

Donna Elvira?

LEPORELLO

Bravo! E disse ao seu respeito…

DON GIOVANNI

Todo o mal que lhe vinha à boca.

LEPORELLO

Bravo, de verdade!

DON GIOVANNI

E tu, que fizeste?

LEPORELLO

Calei-me.

LEPORELLO

A forza di chiacchiere, di vezzi e di bugie, ch'ho imparato sì 

bene a star con voi, cerco d'intrattenerli…

DON GIOVANNI

Bravo!

LEPORELLO

Dico mille cose a Masetto per placarlo, per trargli dal 

pensier la gelosia…

DON GIOVANNI

Bravo, bravo, in coscienza mia!

LEPORELLO

Faccio che bevano e gli uomini e le donne; son già mezzi 

ubriachi; altri canta, altri scherza, altri seguita a ber…in sul 

più bello, chi credete che capiti? 

DON GIOVANNI

Zerlina!

LEPORELLO

Bravo! e con lei chi viene?

DON GIOVANNI

Donna Elvira? 

LEPORELLO

Bravo! E disse di voi…

DON GIOVANNI

Tutto quel mal, che in bocca le venia. 

LEPORELLO

Bravo, in coscienza mia! 

DON GIOVANNI

E tu cosa facesti?

LEPORELLO

Tacqui.



DON GIOVANNI

E ela?

LEPORELLO

Continuou gritando.

DON GIOVANNI

E tu?

LEPORELLO

Quando achei que ela já tinha desabafado, levei-a 

delicadamente para fora do jardim e, com habilidade, 

fechando a porta a chave, escapei, deixando-a sozinha na rua.

DON GIOVANNI

Bravo, bravo, muito bem! A coisa não podia estar melhor! 

Saberei terminar o que coneçaste! Essas camponesinhas 

me atraem demais; desejo diverti-las até a noite.

Ária

Já que o vinho lhes aqueceu a cabeça,

prepara uma grande festa!

Se encontras na praça alguma moça,

tenta trazê-la também.

Sem ordem estabelecida,

dancem o minueto, a folia,

a alemanda.

Enquanto isso, em um outro canto,

vou namorar essa e aquela!

Ah, a minha lista, amanhã cedo,

vais aumentar em uma dezena! Etc.

Cena XVI

Jardim de Don Giovanni, com duas portas fechadas a chave 

do lado de fora.

Recitativo

ZERLINA

Masetto, escuta; Masetto, estou dizendo…

MAsETTO

Não me toques!

DON GIOVANNI

Ed ella?

LEPORELLO

Seguì a gridar. 

DON GIOVANNI

E tu?

LEPORELLO

Quando mi parve che già fosse sfogata, dolcemente fuor 

dell'orto la trassi, e con bell'arte, chiusa la porta a chiave, io 

mi cavai, e sulla via soletta la lasciai. 

DON GIOVANNI

Bravo, bravo, arcibravo! L'affar non può andar meglio! 

Incominciasti. io saprò terminar! Troppo mi premono queste 

contadinotte; le voglio divertir finché vien notte.

Aria

Finch'han dal vino calda la testa,

una gran festa fa preparar!

Se trovi in piazza qualche ragazza,

teco ancor quella cerca menar. 

Senza alcun ordine la danza sia,

ch'il minuetto, chi la follia,

chi l'alemanna farai ballar.

Ed io frattanto dall'altro canto, 

con questa e quella vo' amoreggiar! 

Ah, la mia lista doman mattina 

d'una decina devi aumentar! ecc.

SCENA XVI

Giardino di Don Giovanni con due porte chiuse a chiave per 

di fuori.

Recitativo

ZERLINA

Masetto, senti un po'! Masetto, dico… 

MASETTO

Non mi toccar! 
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ZERLINA

Por quê?

MAsETTO

Perguntas o porquê, pérfida? Devo suportar o toque de 

uma mão infiel?

ZERLINA

Ah, não: cala-te, cruel! Não mereço tal tratamento de ti!

MAsETTO

Como! E tens a ousadia de te desculpar? Ficar sozinha com 

um homem, abandonar-me no meu dia de núpcias! Colocar 

essa marca de infâmia no semblante de um camponês 

honrado! Ah, se não fosse o escânadlo, eu…

ZERLINA

Mas eu não tenho culpa! Fui enganada por ele… Depois, do 

que tens medo? Acalma-te, minha vida! Não me tocou nem 

a ponta dos dedos! Não crês? Ingrato! Vem aqui: desabafa, 

mata-me, faz tudo o que queres! Mas depois, meu Masetto, 

mas depois, façamos as pazes.

Ária

Bate, bate, o belo Masetto,

na tua pobre Zerlina!

Ficarei aqui, como ovelhinha,

esperando os teus golpes!

Deixarei arrancar os cabelos,

deixarei extirpar os olhos,

e as tuas queridas mãozinhas,

saberei beijar depois, alegremente!

Ah, vejo que não tens coração!

Paz, paz, oh minha vida!

Em contentamento e alegria

passemos as noites e os dias!

Recitativo

MAsETTO

[Olha só como essa bruxa soube me seduzir! Temos mesmo 

uma cabeça fraca!]

ZERLINA

Perché? 

MASETTO

Perché mi chiedi, perfida? Il tatto sopportar dovrei d'una 

man infedele?

ZERLINA

Ah, no: taci, crudele! lo non merto da te tal trattamento!

MASETTO 

Come! ed hai l'ardimento di scusarti? Star sola con on uom, 

abbandonarmi il di delle mie nozze! Porre in fronte a un 

villano d'onore questa marca d'infamia! Ah! se non fosse lo 

scandalo, vorrei…

ZERLINA

Ma se colpa io non ho! ma se da lui ingannata rimasi… E poi, 

che temi? Tranquillati, mia vita! Non mi toccò la punta delle 

dita! Non me lo credi? Ingrato! Vien qui: sfogati, ammazzami 

fa' tutto di me quel che ci piace! Ma poi, Masetto mio, ma 

poi fa' pace.

Aria

Batti, batti, o bel Masetto,

la tua povera Zerlina!

Starò qui come agnellina !

le tue botte ad aspettar!

Lascerò straziarmi il crine,

lascerò cavarmi gli occhi, 

e le care tue manine 

lieta poi saprò baciar!

Ah, lo vedo, non hai core!

Pace, pace, o vita mia!

In contenti ed allegria

notte e dì vogliam passar!

Recitativo

MASETTO

[Guarda un po' come seppe questa strega sedurmi! Siamo 

pure i deboli di testa!] 



DON GIOVANNI 

[de dentro] Prepare-se tudo para uma grande festa.

ZERLINA

Ah, Masetto, ouvi a voz do senhor cavalheiro!

MAsETTO

Bem, e daí?

ZERLINA

Está vindo!

MAsETTO

Pois que venha!

ZERLINA

Ah, se houvesse um buraco para escapar!

MAsETTO

Que temes? Por que empalideces? Ah, entendo, sua patife! 

Temes que eu compreenda como se passaram as coisas 

entre vocês!

Rápido, rápido, antes que ele venha, enfio-me em qualquer 

lado! Há um nicho: escondido aqui ficarei bem quietinho.

ZERLINA

Escuta, escuta… Onde vais? Ah, não te escondas, oh Masetto!

Se ele te encontra, pobrezinho, não sabes o que pode fazer!

MAsETTO

Faça e diga o que quiser!

ZERLINA

Ah, as palavras não adiantam!

MAsETTO

Fala alto e fica aqui! [Ficarei sabendo se me é fiel, e como 

as coisas aconteceram]

ZERLINA

Quantos caprichos nessa cabeça! [Esse ingrato, esse cruel, 

hoje quer se arruinar.]

DON GIOVANNI 

[di dentro] Sia preparato tutto a una gran festa. 

ZERLINA

Ah, Masetto, odi la voce del monsù cavaliero!

MASETTO

Ebben, che c'è?

ZERLINA

Verrà!

MASETTO

Lascia che venga!

ZERLINA

Ah, se vi fosse un buco da fuggir!

MASETTO

Di cosa temi? Perché diventi pallida? Ah, capisco, 

bricconcella! Hai timor ch'io comprenda com'è tra voi 

passata la faccenda!

Presto, presto, pria ch'ei venga, por mi vo'da qualche lato! 

C'è una nicchia: qui celato cheto cheto mi vo'star.

ZERLINA 

Senti, senti… dove vai? Ah, non t'asconder, o Masetto! 

Se ti trova, poveretto, tu non sai quel che può far!

MASETTO

Faccia, dica quel che vuole!

ZERLINA

Ah, non giovan le parole!

MASETTO

Parla forte, e qui t'arresta! [Capirò se m'è fedele e in qual 

modo andò l'affar]

ZERLINA

Che capriccio ha nella testa! [Quel ingrato, quel crudele, 

oggi vuol precipitar.]
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Cena XVII

Masetto entra no nicho; aparece Don Giovanni com quatro 

servos em trajes nobres

DON GIOVANNI

Vamos, acordem, meus bravos! Vamos! Coragem, gente 

boa! Queremos ficar alegres, queremos rir e brincar!

[aos servos] Conduzam todos ao salão de dança

fazendo servir a todos grandes refrescos, em abundância!

Os sERVOs

Vamos, acordem, meus bravos! Vamos! Coragem, gente boa! 

Queremos ficar alegres, queremos rir e brincar! [Partem]

Cena XVIII

ZERLINA

[Talvez ele não me veja escondida entre essas árvores]

DON GIOVANNI 

[pegando-a] Zerlina, minha garbosa, já te vi, não me escapes!

ZERLINA

Ah! Deixa-me partir!

DON GIOVANNI

Não, não, fica, minha alegria!

ZERLINA

Se tens piedade no coração…

DON GIOVANNI

Sim, meu bem, sou todo amor; vem cá um instante! Quero 

fazer a tua fortuna!

ZERLINA

[Ah! Se ele vê meu esposo, sei bem o que pode fazer!]

DON GIOVANNI 

[ao abrir o nicho, vê Masetto] Masetto!

MAsETTO

Sim, Masetto!

SCENA XVII

Masetto entra nella nicchia; appare Don Giovanni con 

quattro servi nobilmente vestiti.

DON GIOVANNI 

Su, svegliatevi, da bravi! su! coraggio, o buona gente! 

Vogliam stare allegramente, vogliam ridere e scherzar! [ai 

servi] Alla stanza della danza conducete tutti quanti, ed a 

tutti in abbondanza gran rinfreschi fate dar!

I SERVI

Su, svegliatevi, da bravi! su! coraggio, o buona gente! Vogliam 

stare allegramente, vogliam ridere e scherzar! [Partono]

SCENA XVIII

ZERLINA

[Tra quest'alberi celata si può dar che non mi veda] 

DON GIOVANNI 

[che la prende] Zerlinetta mia garbata, t'ho già vista, non scappar!

ZERLINA

Ah! lasciatemi andar via.

DON GIOVANNI

No, no, resta, gioia mia! 

ZERLINA

Se pietade avete in core…

DON GIOVANNI

Si, ben mio, son tutto amore; vieni un poco in questo loco! 

Fortunata io ti vo far!

ZERLINA

[Ah! s'ei vede il sposo mio, so ben io quel che può far!]

DON GIOVANNI 

[aprendo la nicchia vede Masetto] Masetto!

MASETTO

Sì, Masetto!



DON GIOVANNI

Por que está trancado aí? Tua bela Zerlina, não consegue, 

pobrezinha, ficar mais sem ti!

MAsETTO

Entendo, sim senhor!

DON GIOVANNI

Agora coragem! Estão escutando os músicos? Venham comigo.

ZERLINA E MAsETTO

Sim, coragem! Vamos todos os três dançar com os outros. 

[Partem]

Cena XIX

Don Ottavio, Donna Anna e Donna Elvira entram, 

mascarados.

DONNA ELVIRA

É preciso ter coragem, caros amigos, e suas culpas 

criminosas conseguiremos descobrir.

DON OTTAVIO

A amiga falou bem; temos que ter coragem. Minha vida 

afasta o sufoco e o temor.

DONNA ANNA

É um passo perigoso, podem nascer complicações; temo 

pelo querido esposo, e temo também por nós.

LEPORELLO 

[a Don Giovanni, abrindo a janela]

Senhor, dê uma olhada nessas máscaras galantes!

DON GIOVANNI 

[na janela] Faça-as avançar, que nos deixam honrados.

DONNA ELVIRA,DONNA ANNA E DON OTTAVIO

Pelo vulto e pela voz se desmascara o traidor!

LEPORELLO

Ei, ei, senhores mascarados!

DON GIOVANNI

E chiuso là, perché? La bella tua Zerlina non può, la poverina, 

più star senza di te!

MASETTO

Capisco, sì, signore!

DON GIOVANNI

Adesso, fate core! I suonatori udite? Venite omai con me.

ZERLINA E MASETTO

Sì, si, facciamo core! Ed a ballar cogli altri andiamo tutti tre. 

[Partono]

SCENA XIX 

Don Ottavio, Donna Anna e Donna Elvira entrano in 

maschera.

DONNA ELVIRA 

Bisogna aver coraggio, o cari amici miei, e i suoi misfatti rei 

scoprir potremo allor.

DON OTTAVIO

L'amica dice bene; coraggio aver conviene. Discaccia o vita 

mia l'affanno ed il timor!

DONNA ANNA

Il passo è periglioso, può nascer qualche imbroglio; 

temo pel caro sposo, e per noi temo ancor!

LEPORELLO 

[apre la finestra, a Don Giovanni]

Signor, guardare un poco che maschere galanti!

DON GIOVANNI 

[alla finestra] Falle passare avanti di'che ci fanno onor.

DONNA ELVIRA,DONNA ANNA E DON OTTAVIO

Al volto ed alla voce si scopre il traditore!

LEPORELLO

Zì, zì, signore maschere! 
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DONNA ELVIRA E DONNA ANNA

[a Don Ottavio] Vai, responde!

DON OTTAVIO 

[a Leporello] Que desejas?

LEPORELLO

Ao baile, por favor, convida-os o meu senhor.

DON OTTAVIO

Grato por tanta honra. Vamos, belas companheiras!

LEPORELLO

[Meu amigo também tentará o amor com essas!]

[Entra e fecha]

DONNA ANNA E DON OTTAVIO

Que o justo céu proteja o zelo do meu coração!

DONNA ELVIRA

Que o justo céu vingue o meu amor traído!

[Partem, entrando na vila.]

Cena XX

Sala iluminada e preparada para uma grande festa baile. 

[Presentes Don Giovanni, Leporello, Zerlina, Masetto, 

camponesas e camponeses. Terminada a dança, Don 

Giovanni faz sentar as moças e, Leporello, os rapazes]

DON GIOVANNI

Descansem, moças encantadoras!

LEPORELLO

Refresquem-se, belos jovenzinhos!

DON GIOVANNI

Logo voltarão a fazer loucuras, a brincar e a dançar.

DON GIOVANNI 

[aos servos] Ei, café!

 [Trazem os refrescos]

LEPORELLO

Chocolate!

DONNA ELVIRA E DONNA ANNA 

[a Don Ottavio] Via, rispondete!

DON OTTAVIO 

[a Leporello] Cosa chiedete?

LEPORELLO

Al ballo, se vi piace, v'invita il mio signor.

DON OTTAVIO

Grazie di tanto onore. Andiam, compagne belle!

LEPORELLO

[L'amico anche su quelle prova farà d'amor!]

[Entra e chiude] 

DONNA ANNA E DON OTTAVIO

Protegga il giusto cielo lo zelo del mio cor!

DONNA ELVIRA

Vendichi il giusto cielo il mio tradito amor!

[Partono, entrando nella villa.] 

SCENA XX

Sala illuminata e preparata per un gran festa di ballo 

[Presenti Don Giovanni, Leporello, Zerlina, Masetto, 

contadine e contadini.Don Giovanni fa seder le ragazze e 

Leporello i ragazzi in atto di aver finito un ballo.]

DON GIOVANNI

Riposate, vezzose ragazze! 

LEPORELLO

Rinfrescatevi, bei giovanotti! 

DON GIOVANNI E LEPORELLO

Tornerete a far presto le pazze, tornerete a scherzar e ballar.

DON GIOVANNI 

[ai servi] Ehi, caffè!

 [Si portano i rinfreschi]

LEPORELLO

Cioccolata!



MAsETTO

Ah! Zerlina, juízo!

DON GIOVANNI

Sorvetes!

LEPORELLO

Doces!

MAsETTO

Ah! Zerlina, juízo!

ZERLINA E MAsETTO

[A cena começa doce demais, pode terminar amarga, sim!]

DON GIOVANNI

Zerlina, és graciosa e brilhante!

ZERLINA

Bondade sua!

MAsETTO

A patife está fazendo a festa!

LEPORELLO

Como você é linda, Giannotta, Sandrina!

MAsETTO 

[observando Don Giovanni] [Toca nela e perde a cabeça! Ah, 

patife, queres me deixar desesperado!]

ZERLINA

[Esse Masetto parece fora de si! A coisa está ficando feia, 

bem feia!]

DON GIOVANNI E LEPORELLO

[Esse Masetto parece fora de si; temos que usar o cérebro]

[Entram Donna Anna, Donna Elvira e Don Ottavio, todos 

mascarados.]

LEPORELLO

Avancem, graciosos mascarados!

MASETTO

Ah! Zerlina, giudizio!

DON GIOVANNI

Sorbetti!

LEPORELLO

Confetti!

MASETTO

Ah! Zerlina, giudizio!

ZERLINA E MASETTO

[Troppo dolce comincia la scena, in amaro potria terminar, sì!]

DON GIOVANNI

Sei pur vaga, brillante Zerlina!

ZERLINA

Sua bontà!

MASETTO

La briccona fa festa!

LEPORELLO

Sei pur cara, Giannotta, Sandrina!

MASETTO 

[guardando Don Giovanni] [Tocca pur, che ti cade la testa! … 

Ah, briccona, mi vuoi disperar!] 

ZERLINA

[Quel Masetto mi par stralunato! Brutto, brutto si fa 

quest'affar!] 

DON GIOVANNI E LEPORELLO

[Quel Masetto mi par stralunato; qui bisogna cervello adoprar]

[Entrano Donna Anna, Donna Elvira e Don Ottavio,tutti 

mascherati.]

LEPORELLO

Venite pur avanti, vezzose mascherette!
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DON GIOVANNI

É aberto a todo mundo. Viva a liberdade!

DONNA ELVIRA, DONNA ANNA E DON OTTAVIO

Tantos sinais de generosidade nos deixam gratos!

DONNA ELVIRA, DONNA ANNA, DON OTTAVIO, DON GIOVANNI 

E LEPORELLO

Viva a liberdade!

DON GIOVANNI

Que a música recomece! [a Leporello] Reúna os dançarinos!

[Don Ottavio dança um minueto com Donna Anna]

LEPORELLO 

[aos convidados] Muito bem, vamos, dancem!

DONNA ELVIRA 

[a Donna Anna, mostrando Zerlina] Aquela é a camponesa.

DONNA ANNA

Eu morro!

DON OTTAVIO

Simulai!

DON GIOVANNI E LEPORELLO

Tudo está indo bem de verdade!

MAsETTO 

[irônico] Tudo está indo bem de verdade!

DON GIOVANNI 

[a Leporello] Cuida de Masetto.

LEPORELLO 

[a Masetto] Não danças, coitadinho? Coitadinho!

DON GIOVANNI 

[a Zerlina] Sou teu parceiro, Zerlina, vem cá.

[Põe-se a dançar uma contradança com Zerlina]

LEPORELLO

Vem cá, caro Masetto, façamos como os outros.

DON GIOVANNI

È aperto a tutti quanti. Viva la libertà!

DONNA ELVIRA, DONNA ANNA E DON OTTAVIO

Siam grati a tanti segni di generosità!

DONNA ELVIRA, DONNA ANNA, DON OTTAVIO, DON GIOVANNI 

E LEPORELLO

Viva la libertà!

DON GIOVANNI

Ricominciate il suono! [a Leporello] Tu accoppia i ballerini!

[Don Ottavio balla Menuetto con Donna Anna]

LEPORELLO 

[agli ospiti] Da bravi, via' ballate!

DONNA ELVIRA 

[a Donna Anna, mostrando Zerlina] Quella è la contadina.

DONNA ANNA

Io moro!

DON OTTAVIO

Simulate!

DON GIOVANNI E LEPORELLO

Va bene in verità!

MASETTO 

[ironico] Va bene in verità!

DON GIOVANNI 

[a Leporello] A bada tien Masetto.

LEPORELLO 

[a Masetto] Non balli, poveretto? Poveretto!

DON GIOVANNI 

[a Zerlina] Il tuo compagno io sono, Zerlina, vien pur qua.

[Si mette a ballare con Zerlina una contradanza]

LEPORELLO

Vien qua, Masetto caro, facciam quel ch'altri fa.



MAsETTO

Não, não, não quero dançar.

LEPORELLO

Ei, dança, meu amigo!

MAsETTO

Não!

LEPORELLO

Sim! Caro Masetto, dança!

DONNA ANNA 

[a Donna Elvira] Não consigo resistir!

DONNA ELVIRA E DON OTTAVIO 

[a Donna Anna] Finge, por favor!

MAsETTO 

[a Leporello] Não, não, não quero!

LEPORELLO 

[forçando-o a dançar] Ei, dança, meu amigo, façamos com 

os outros. [Dança a Teitsch com Masetto.]

DON GIOVANNI

Vem comigo, minha vida…

[a dançar, conduz Zerlina, quase a força]

MAsETTO

Deixa-me… Ah, não… Zerlina!

[Liberta-se das mãos de Leporello e vai atrás de Zerlina.]

ZERLINA

Meu Deus! Fui traída!

LEPORELLO

Nasce aqui uma ruína. [sai, apressado]

DONNA ANNA, DONNA ELVIRA E DON OTTAVIO

O iníquo cai sozinho no laço.

ZERLINA

Gente, socorro! Socorro, gente!

MASETTO

No, no, ballar non voglio.

LEPORELLO

Eh, balla, amico mio!

MASETTO

No!

LEPORELLO 

Sì! Caro Masetto, balla!

DONNA ANNA 

[a Donna Elvira] Resister non poss'io!

DONNA ELVIRA E DON OTTAVIO 

[a Donna Anna] Fingete, per pietà!

MASETTO 

[a Leporello.] No, no, non voglio!

LEPORELLO 

[facendolo ballare per forza] Eh, balla, amico mio, facciam 

quel ch'altri fa. [Balla la Teitsch con Masetto]

DON GIOVANNI

Vieni con me, mia vita…

[ballando conduce via Zerlina quasi per forza]

MASETTO

Lasciami… ah, .. Zerlina!

[Si cava dalle mani di Leporello e seguita Zerlina.]

ZERLINA

Oh Numi! son tradita! 

LEPORELLO

Qui nasce una ruina. [sorte in fretta] 

DONNA ANNA, DONNA ELVIRA E DON OTTAVIO

L'iniquo da se stesso nel laccio se ne và.

ZERLINA 

Gente, aiuto! aiuto, gente!
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DONNA ANNA, DONNA ELVIRA E DON OTTAVIO

Socorramos a inocente!

MAsETTO 

[fora] Ah, Zerlina! Ah, Zerlina!

ZERLINA

Canalha! Canalha!

DONNA ANNA,DONNA ELVIRA E DON OTTAVIO

Está gritando daquele lado! Ah! Derrubemos a porta!

ZERLINA 

[entra correndo] Socorram-me, ou estarei morta!

DONNA ANNA, DONNA ELVIRA, DON OTTAVIO E MAsETTO

Estamos aqui em tua defesa.

DON GIOVANNI 

[entra, arrastando Leporello] Esse é o finório que te 

ofendeu; mas vou castigá-lo! [fingindo querer feri-lo] Morre, 

iníquo! Morre, digo!

LEPORELLO

Ah, o que estás fazendo! O que estás fazendo!

DON OTTAVIO 

[pistola na mão] Não tenhas esperanças!

DONNA ANNA,DONNA ELVIRA E DON OTTAVIO

[Com esta fraude, o ímpio acha que vai esconder sua 

infâmia.]

[Tiram as máscaras.]

DON GIOVANNI

Donna Elvira!

DONNA ELVIRA

Sim, malvado!

DON GIOVANNI

Don Ottavio!

DONNA ANNA, DONNA ELVIRA E DON OTTAVIO

Soccorriamo l'innocente!

MASETTO 

[fuori] Ah, Zerlina! ah, Zerlina!

ZERLINA

Scellerato! Scellerato!

DONNA ANNA,DONNA ELVIRA E DON OTTAVIO

Ora grida da quel lato! Ah! gittiamo giù la porta!

ZERLINA 

[rientrando di corsa] Soccorretemi, o son morta!

DONNA ANNA E DONNA ELVIRA, DON OTTAVIO, E MASETTO

Siamo qui noi per tua difesa.

DON GIOVANNI 

[entra trascinando Leporello] Ecco il birbo che t'ha offesa; 

ma da me la pena avrà! [fingendo di voler ferirlo] Mori, 

iniquo! Mori, dico!

LEPORELLO

Ah cosa fate! cosa fate!

DON OTTAVIO 

[pistola in mano] Nol sperate!

DONNA ANNA,DONNA ELVIRA E DON OTTAVIO

[L'empio crede con tal frode di nasconder 

l'empietà.]

[Si cavano le maschere.]

DON GIOVANNI

Donna Elvira!

DONNA ELVIRA

Si, malvagio!

DON GIOVANNI

Don Ottavio!



DON OTTAVIO

Sim senhor!

DON GIOVANNI 

[a Donna Anna] Ah, acredita!

DONNA ANNA, DONNA ELVIRA, DON OTTAVIO, ZERLINA E MAsETTO

Traidor, traidor! Já sabemos de tudo. Treme, treme, oh 

canalha! Logo o mundo inteiro vai saber do crime horrendo e 

negro, da tua crueldade feloz. Ouve o trovão da vingança,

retumbando ao teu redor: hoje esse raio vai cair na tua cabeça.

DON GIOVANNI

Minha cabeça está confusa, não sei mais o que fazer, e uma 

tempestade horrível oh Deus, está me ameaçando. Não me 

falta, porém, coragem, não me perco, nem me confundo, 

ainda que o mundo caísse nada me faria temer.

LEPORELLO

Sua cabeça está confusa, não sei o que ele fazer, E uma 

tempestade horrível oh Deus, está ameaçando-o. Não lhe 

falta, porém, coragem, não se perde, nem se confundo, 

ainda que o mundo caísse nada o faria temer.

SEGUNDO ATO

Cena I

Rua.

[Don Giovanni e Leporello]

Dueto

DON GIOVANNI

Chega, bufão, não me aborreças.

LEPORELLO

Não, não, patrão, não quero ficar.

DON GIOVANNI

Ouve-me, amigo

LEPORELLO

Vou embora, lhe digo.

DON OTTAVIO

Sì, signore!

DON GIOVANNI 

[a Donna Anna] Ah, credete!…

DONNA ANNA, DONNA ELVIRA, DON OTTAVIO, ZERLINA E MASETTO

Traditore, traditore! Tutto, tutto già si sa. Trema, trema o scellerato! 

Saprà tosto il mondo intero il misfatto orrendo e nero, la tua fiera 

crudeltà. Odi il tuon della vendetta, che ti fischia intorno intorno: 

sul tuo capo in questo giorno il suo fulmine cadrà.

DON GIOVANNI

È confusa la mia testa, non so più quel ch'io mi faccia, e 

un'orribile tempesta minacciando, oh Dio, mi va. Ma non 

manca in me coraggio, non mi perdo o mi confondo, se 

cadesse ancor il mondo nulla mai temer mi fa.

LEPORELLO 

È confusa la sua testa, non so più quel ei si faccia, e 

un'orribile tempesta minacciando, oh Dio, lo va. Ma non 

manca in lui coraggio, non si perde o si confonde, se 

cadesse ancor il mondo nulla mai temer lo fa.

ATTO SECONDO

SCENA I

Strada.

[Don Giovanni e Leporello]

Duetto

DON GIOVANNI 

Eh via, buffone, non mi seccar.

LEPORELLO

No, no, padrone, non vo' restar.

DON GIOVANNI

Sentimi, amico.

LEPORELLO

Vo' andar, vi dico.
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DON GIOVANNI

O que fiz para me deixares?

LEPORELLO

Nada de importante! Quase me matou!

DON GIOVANNI

Que loucura! Era brincadeira.

LEPORELLO

Eu não estou de brincadeira, mas quero ir embora.

DON GIOVANNI

Chega, bufão, ouve-me amigo! Que loucura! Não me 

aborreças!

LEPORELLO

Não, não, padrão! Quero ir embora, lhe digo. Não, não 

quero ficar. Sim, sim, sim, quero ir embora.

[Faz menção de partir.]

Recitativo

DON GIOVANNI

Leporello!

LEPORELLO

Senhor?

DON GIOVANNI

Vem cá, façamos as pazes; toma…

LEPORELLO

O quê?

DON GIOVANNI 

[dá-lhe dinheiro] Quatro dobrões.

LEPORELLO

Bem, ouça, dessa vez aceito a gentileza. Mas o senhor não 

deve se acostumar: não creia seduzir meus pares, como as 

mulheres, por meio de dinheiro.

DON GIOVANNI

Ma che ti ho fatto che vuoi lasciarmi?

LEPORELLO

Oh niente affatto! quasi ammazzarmi!

DON GIOVANNI

Va' che sei matto! fu per burlar.

LEPORELLO

Ed io non burlo, ma voglio andar.

DON GIOVANNI

Eh via, buffone, sentimi, amico! Va' che sei matto! non mi 

seccar!

LEPORELLO

No, no, padrone! Vo' andar, vi dico. No, non vo' restar.

Si, sì, si, vogl'andar.

[Va per partire.]

Recitativo

DON GIOVANNI

Leporello!

LEPORELLO

Signore? 

DON GIOVANNI

Vien qui, facciamo pace: prendi…

LEPORELLO

Cosa?

DON GIOVANNI 

[gli da del danaro] Quattro doppie.

LEPORELLO

Oh, sentite, per questa volta la cerimonia accetto. Ma non 

vi ci avvezzate: non credeste di sedurre i miei pari, come le 

donne, a forza di danari.



DON GIOVANNI

Não falemos mais disso; terás ânimo de fazer o que digo?

LEPORELLO

Desde que deixemos as mulheres.

DON GIOVANNI 

Deixar as mulheres! Louco! Deixar as mulheres! Saiba que 

elas me são necessárias mais do que o pão que como, mais 

do que ar que respiro

LEPORELLO

E depois tem coragem de enganá-las todas?

DON GIOVANNI

Tudo por amor. Quem só é fiel a uma, é cruel com as outras; 

em mim, sinto um sentimento tão amplo que amo todas. 

Como as mulheres não sabem raciocinar, chamam minha 

bondade natural de engano.

LEPORELLO

Nunca vi natureza mais vasta e mais benigna. Então, o que 

o senhor deseja?

DON GIOVANNI

Ouve, viste a criada de Donna Elvira?

LEPORELLO

Eu não.

DON GIOVANNI

Não viste algo de belo, meu caro Leporello; agora vou 

tentar minha sorte com ela; e pensei, já que está chegando 

a noite, para aguçar mais o apetite, em apresentar-me a ela 

com as tuas vestes.

LEPORELLO

E por que não com as suas?

DON GIOVANNI

Com gente dessa classe, as vestes senhoriais têm pouco 

crédito. [Tira o próprio hábito e coloca o de Leporello] 

Rápido… Vamos…

DON GIOVANNI

Non parliam più di ciò; ti basta l'animo di far quel ch'io ti dico?

LEPORELLO

Purché lasciam le donne.

DON GIOVANNI

Lasciar le donne! pazzo! Lasciar le donne! Sai ch'elle per 

me son necessarie più del pan che mangio, più dell'aria che 

spiro!

LEPORELLO

E avete core d'ingannarle poi tutte?

DON GIOVANNI

È tutto amore. Chi a una sola è fedele, verso l'altre è crudele;  

io, che in me sento sì esteso sentimento, vo' bene a tutte 

quante. Le donne poi che calcolar non sanno, il mio buon 

natural chiamano inganno.

LEPORELLO

Non ho veduto mai naturale più vasto, e più benigno. Orsù, 

cosa vorreste?

DON GIOVANNI

Odi, vedesti tu la cameriera di Donna Elvira?

LEPORELLO

Io 

DON GIOVANNI

Non hai veduto qualche cosa di bello, caro il mio Leporello: 

ora io con lei vo'tentar la mia sorte; ed ho pensato, già 

che siam verso sera, per aguzzarle meglio l'appetito, di 

presentarmi a lei col tuo vestito.

LEPORELLO

E perché non potreste presentarvi col vostro?

DON GIOVANNI

Han poco credito con gente di tal rango gli abiti signorili. 

[Si cava il proprio abito e si mette quello di Leporello] 

Sbrigati… via…



theatro municipal de são paulo_temporada 2013_pg 64

LEPORELLO

Senhor, por mais razões…

DON GIOVANNI

Termina, não admito oposição!

[Anoitece pouco a pouco. Donna Elvira aparece à janela.]

Cena II

Trio

DONNA ELVIRA

Ah! Cala-te, coração injusto, não bate. É um ímpio, é um 

traidor, é culpa ter piedade.

LEPORELLO

Calado! Senhor, ouço a voz de Donna Elvira.

DON GIOVANNI

Vou aproveitar o momento: fica aí um pouco! [coloca-se 

atrás de Leporello e fala a Donna Elvira] Elvira, meu ídolo.

DONNA ELVIRA

Não é o ingrato?

DON GIOVANNI

Sim, minha vida, sou eu, e peço caridade.

DONNA ELVIRA

[Deuses, que estranho afeto me desperta no peito!]

LEPORELLO

[Vejam essa louca, que vai acreditar nele de novo!]

DON GIOVANNI

Desce, oh bela alegria: verás que és aquela que minha alma 

adora. Já estou arrependido.

DONNA ELVIRA

Não, não creio em ti, oh bárbaro!

DON GIOVANNI 

[arrebatado, quase chorando] Ah, crê em mim, ou eu me mato!

LEPORELLO

Signor, per più ragioni…

DON GIOVANNI 

Finiscila, non soffro opposizioni!

[Si fa notte a poco a poco. Donna Elvira appare alla finestra.]

SCENA II

Terzetto

DONNA ELVIRA

Ah! taci, ingiusto core, non palpitarmi in se è un empio, è un 

traditore, è colpa aver pietà.

LEPORELLO

Zitto! di Donna Elvira, signor, la voce io sento!

DON GIOVANNI

Cogliere io vo' il momento; tu fermati un po'là! [si mette 

dietro Leporello e parla a Donna Elvira] Elvira, idolo mio.

DONNA ELVIRA

Non è costui l'ingrato? 

DON GIOVANNI

Sì, vita mia, son io, e chiedo carità.

DONNA ELVIRA

[Numi, che strano affetto mi si risveglia in petto!]

LEPORELLO

[State a veder la pazza, che ancor gli crederà!]

DON GIOVANNI

Discendi, o gioia bella: vedrai che tu sei quella che adora 

l'alma mia. Pentito io sono già.

DONNA ELVIRA

No, non ti credo, o barbaro! 

DON GIOVANNI 

[con trasporto e quasi piangendo] Ah credimi, o m'uccido!



LEPORELLO 

[baixo, a Don Giovanni] Se continuar eu rio.

DON GIOVANNI

Meu ídolo, vem cá!

DONNA ELVIRA

[Deuses! Que prova é essa! Não sei se vou ou se fico. Ah! 

Protegei a minha credulidade]

DON GIOVANNI

[Espero que logo caia! Que belo golpezinho é esse; Não há 

talento mais fértil que o meu]

LEPORELLO

[Aquela boca mentirosa já voltou a seduzi-la;

Ah! Protegei, oh deuses, a sua credulidade]

[Donna Elvira sai da janela]

Recitativo

DON GIOVANNI

Amigo, que te parece?

LEPORELLO

Parece-me que a sua alma é de bronze.

DON GIOVANNI

Como és ingênuo! Escuta bem: quando ela vier aqui, 

correrás a abraçá-la, faras umas carícias, imitarás a minha 

voz e depois, habilmente, tentarás levá-la para outro lado.

LEPORELLO

Mas senhor…

DON GIOVANNI

Chega de objeções!

LEPORELLO

Mas e se me reconhecer?

DON GIOVANNI

Não reconhecerás se não quiseres.

LEPORELLO 

[piano a Don Giovanni] Se seguitate, io rido.

DON GIOVANNI

Idolo mio, vien qua!

DONNA ELVIRA

[Dei! Che cimento è questo! Non so s'io vado, o resto. Ah! 

proteggete voi la mia credulità]

DON GIOVANNI

[Spero che cada presto! Che bel colpetto è questo; più 

fertile talento del mio, no, non si dà] 

LEPORELLO

[Già quel mendace labbro torna a sedur costei; 

deh! proteggete, oh Dei, la sua credulità]

[Donna Elvira parte dalla finestra]

Recitativo

DON GIOVANNI

Amico, che ti par?

LEPORELLO

Mi par che abbiate un'anima di bronzo.

DON GIOVANNI

Va' là, che sei il gran gonzo! Ascolta bene: quando costei qui 

viene, tu corri ad abbracciarla falle quattro carezze, fingi la 

voce mia, poi con bell'arte cerca teco condurla in altra parte.

LEPORELLO

Ma signore…

DON GIOVANNI

Non più repliche!

LEPORELLO

Ma se poi mi conosce?

DON GIOVANNI

Non ti conoscerà, se tu non vuoi.
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Calado, ela está abrindo: juízo, hein? [Fica à parte.]

Cena III

DONNA ELVIRA 

[saindo da estalagem] Sou tua!

DON GIOVANNI 

[Vejamos o que vai fazer.]

LEPORELLO

[Que confusão!]

DONNA ELVIRA

Poderei então creditar que meus prantos conquistaram 

aquele coração? Então, arrependido, o amado Don 

Giovanni retorna ao seu dever e ao meu amor?

LEPORELLO

Sim, querida!

DONNA ELVIRA

Cruel! Se soubesses quantas lágrimas e quantos suspiros 

me custaste!

LEPORELLO

Eu, minha vida?

DONNA ELVIRA

Tu.

LEPORELLO

Pobrezinha! Fico tão tocado!

DONNA ELVIRA

Tornarás a fugir?

LEPORELLO

Não, belo rosto.

DONNA ELVIRA

Serás sempre meu?

Zitto, ell'apre: ehi, giudizio. [Va in disparte.]

SCENA III

DONNA ELVIRA 

[uscendo dalla locanda] Eccomi a voi!

DON GIOVANNI

[Veggiamo che farà.]

LEPORELLO

[Che imbroglio!]

DONNA ELVIRA

Dunque creder potrò che i pianti miei abbian vinto quel 

cor? Dunque pentito l'amato Don Giovanni al suo dovere e 

all'amor mio ritorna?

LEPORELLO

Si, carina!

DONNA ELVIRA

Crudele! Se sapeste quante lagrime e quanti sospir voi mi 

costate!

LEPORELLO

Io, vita mia?

DONNA ELVIRA

Voi.

LEPORELLO

Poverina! quanto mi dispiace! 

DONNA ELVIRA

Mi fuggirete più?

LEPORELLO

No, muso bello.

DONNA ELVIRA

Sarete sempre mio?



LEPORELLO

Sempre.

DONNA ELVIRA

Queridíssimo!

LEPóRELLO

Queridíssima! [Estou gostando da brincadeira]

DONNA ELVIRA

Meu tesouro!

LEPORELLO

Minha Vênus!

DONNA ELVIRA

Por ti, estou toda em fogo!

LEPORELLO

Eu todo em cinzas.

DON GIOVANNI

[O finório está esquentando!]

DONNA ELVIRA

E não me enganarás?

LEPORELLO

Não, com certeza.

DONNA ELVIRA

Jura-me.

LEPORELLO

Juro por esta mão que beijo com arrebatamento, por essas 

belas luzes…

DON GIOVANNI 

[finge matar alguém com a espada que tem à mão]

Ih! Eh! Ah! Ah! Estás morto!

DONNA ELVIRA E LEPORELLO

Oh! Deuses! [Fogem]

LEPORELLO

Sempre.

DONNA ELVIRA

Carissimo!

LEPORELLO

Carissima! [La burla mi da gusto]

DONNA ELVIRA

Mio tesoro!

LEPORELLO 

Mia Venere!

DONNA ELVIRA

Son per voi tutta foco!

LEPORELLO

Io tutto cenere.

DON GIOVANNI

[Il birbo si riscalda!]

DONNA ELVIRA

E non m'ingannerete?

LEPORELLO

No, sicuro.

DONNA ELVIRA

Giuratemi.

LEPORELLO

Lo giuro a questa mano che bacio con trasporto, a quei bei 

lumi…

DON GIOVANNI 

[finge di uccider qualcheduno colla spada alla mano] 

Ih! Eh! Ah! Ah! sei morto!

DONNA ELVIRA E LEPORELLO

Oh! Numi! [Fuggo]
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DON GIOVANNI

Ih! Eh! Ih! Ah! Ah! Que a sorte me acompanhe: vejamos: 

essa é a janela: cantemos agora.

Cançoneta

Ah, vem à janela, meu tesouro,

vem consolar o meu pranto.

Se te negas a me dar algum conforto.

Desejo morrer diante dos teus olhos.

Tu que tens a boca mais doce que o mel,

tu que trazes açúcar no coração,

não seja, oh minha alegria, cruel comigo,

deixa pelo menos que eu te veja, meu belo amor…

Recitativo

Tem gente na janela! Deve ser ela. Psiu, psiu…

Cena IV

Masetto entra armado com arcabuz e pistola, junto com 

camponeses.

MAsETTO 

Não nos cansemos; o coração me diz que devemos encontrá-lo!

DON GIOVANNI

[Alguém está falando.]

MAsETTO

Parem: tenho a impressão de que alguém está a se mover.

DON GIOVANNI

[Se não me engano, é Masetto.]

MAsETTO

Quem está aí? Não responde. Ânimo! Espingarda em 

posição! Quem está aí?

DON GIOVANNI

[Não está sozinho: é preciso ter juízo!] [tentando imitar a 

voz de Leporello] Amigos… [Não quero me revelar.] 

És tu, Masetto?

DON GIOVANNI

Ih! Eh! Ih! Ah! Ah! Purchè la sorte mi secondi: veggiamo: le 

finestre son queste: ora cantiamo.

Canzonetta

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!

Recitativo

V'è gente alla finestra! Sarà dessa. Zì, zì… 

SCENA IV 

Entra Masetto armato d'archibuso e pistola,  

e dei contadini.

MASETTO

Non ci stanchiamo; il cor mi dice che trovarlo dobbiamo!

DON GIOVANNI

[Qualcuno parla.]

MASETTO

Fermatevi: mi pare che alcuno qui si muova!

DON GIOVANNI

[Se non fallo è Masetto.]

MASETTO

Chi va là?… Non risponde. Animo! schioppo al muso! 

Chi va là? 

DON GIOVANNI

[Non è solo: ci vuol giudizio!] [cercando d'imitar la voce di 

Leporello] Amici… [Non mi voglio scoprir.] 

Sei tu, Masetto? 



MAsETTO

Exatamente! E tu?

DON GIOVANNI

Não me reconheces? Sou o criado de Don Giovanni.

MAsETTO

Leporello! Criado daquele cavaleiro indigno!

DON GIOVANNI

Certo, daquele patife…

MAsETTO

Daquele homem sem honra… Ah, diz-me onde podemos 

encontrá-lo: Procuro-o com eles, para trucidá-lo.

DON GIOVANNI

[Bagatelas!] Bravíssimo, Masetto! Vou me unir a vocês para 

dar um jeito naquele patrão finório. Ouçam qual é a minha 

intenção.

Ária

Metade de vocês vão por aqui,

e os outros por ali.

E busquem-no sem fazer ruído,

não está longe daqui.

Se um homem e uma moça

passeiam pela praça,

se debaixo de uma janela,

ouvirem namorados,

firam, firam mesmo:

É o meu patrão.

Na cabeça leva um chapéu

com cândidas plumas,

nos ombros uma grande capa,

e espada de lado, etc.

Andem logo! 

[A Masetto, quando os camponeses partem]

Virás sozinho comigo.

Devemos fazer o resto,

e já verás do que se trata.

[Leva Masetto consigo e parte]

MASETTO 

Appunto quello! e tu? 

DON GIOVANNI

Non mi conosci? Il servo son io di Don Giovanni. 

MASETTO 

Leporello! Servo di quell'indegno cavaliere! 

DON GIOVANNI

Certo, di quel briccone…

MASETTO 

Di quell'uom senza onore… Ah, dimmi un poco dove 

possiam trovarlo: lo cerco con costor per trucidarlo.

DON GIOVANNI

[Bagatelle!] Bravissimo Masetto! Anch'io con voi m'unisco 

per fargliela a quel birbo di padrone. Ma udite un po' qual è 

la mia intenzione.

Aria

Metà di voi qua vadano,

e gli altri vadan là.

E pian pianin lo cerchino,

lontan non fia di qua.

Se un uom e una ragazza

passeggian per la piazza,

se sotto a una finestra

fare all'amor sentite,

ferite pur, ferite:

il mio padron sarà.

In testa egli ha un cappello

con candidi pennacchi,

addosso un gran mantello,

e spada al fianco egli ha, ecc.

Andate, fate presto!

[A Masetto, mentre i contadini partono] 

Tu sol verrai con me.

Noi far dobbiamo il resto,

e già vedrai cos'è.

[Prende seco Masetto e parte]
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Cena V

[Don Giovanni volta para o palco, conduzindo Masetto 

consigo, pela mão.]

Recitativo

DON GIOVANNI

Calado! Que eu te ouça: muito bem. Então teremos que 

matá-lo?

MAsETTO

Com certeza.

DON GIOVANNI

E não te basta romper-lhe os ossos, moer as costas…

MAsETTO 

Não, não, quero assassiná-lo. Fazê-lo em centenas de 

pedaços…

DON GIOVANNI

Tens armas boas?

MAsETTO

Caramba! Primeiro esse mosquete, depois essa pistola…

[Dá o mosquete e a pistola a Don Giovanni]

DON GIOVANNI

Que mais?

MAsETTO

Não basta?

DON GIOVANNI

Basta, sim! Agora toma: [batendo em Masetto com as costas 

da espada] Esse é pela pistola, esse pelo mosquete…

MAsETTO

Ai! Ai! Socorro!

DON GIOVANNI

Cala-te, ou te mato! Esse é por assassiná-lo, e esse por 

fazê-lo em pedaços, seu vilão, velhaco, focinho de cão!

[parte.]

SCENA V 

[Ritorna in scena Don Giovanni, conducendo seco per la 

mano Masetto.]

Recitativo

DON GIOVANNI

Zitto! Lascia ch'io senta: ottimamente. Dunque dobbiamo 

ucciderlo?

MASETTO

Sicuro.

DON GIOVANNI

E non ti basteria rompergli l'ossa, fracassargli le spalle…

MASETTO

No, no, voglio ammazzarlo. Vo' farlo in cento  

brani…

DON GIOVANNI

Hai buon'arme?

MASETTO

Cospetto! Ho pria questo moschetto, e poi questa pistola…

[Da il moschetto e la pistola a Don Giovanni]

DON GIOVANNI

E poi?

MASETTO

Non basta?

DON GIOVANNI

Eh, basta, certo! or prendi: [battendo Masetto col rovescio 

della spada] Questa per la pistola, questa per il moschetto…

MASETTO

Ahi! ahi! soccorso!

DON GIOVANNI

Taci, o t'uccido! Questa per ammazzarlo, e questa per farlo 

in brani villano, mascalzon, ceffo da cani!

[Parte.]



Cena VI

Recitativo

MAsETTO 

[gritando forte]

Ai! Ai! A minha cabeça! Ai! Ai! As costas, e o peito!

ZERLINA 

[entrando] Tive a impressão de ouvir a voz de Masetto.

MAsETTO

Oh Deus! Zerlina, minha Zerlina, socorro!

ZERLINA

Que foi?

MAsETTO

O iníquo! O canalha me arrebentou os ossos e os nervos!

ZERLINA

Oh, coitadinha de mim! Quem?

MAsETTO

Leporello! Ou algum diabo parecido com ele.

ZERLINA

Cruel! Eu não te disse que esse ciúme louco ainda ia te 

fazer mal? Onde te dói?

MAsETTO

Aqui.

ZERLINA

Onde mais?

MAsETTO

Aqui… E também… Aqui…

ZERLINA

Nada mais?

MAsETTO

Dói um pouco este pé, este braço e esta mão.

SCENA VI

Recitativo

MASETTO

[gridando forte]

Ahi! ahi! la testa mia! Ahi! ahi! le spalle, e il petto!

ZERLINA 

[entrando] Di sentire mi parve la voce di Masetto.

MASETTO

Oh Dio! Zerlina, Zerlina mia, soccorso!

ZERLINA

Cosa è stato? 

MASETTO

L'iniquo! lo scellerato mi ruppe l'ossa e i nervi!

ZERLINA

Oh, poveretta me! chi? 

MASETTO 

Leporello! o qualche diavol che somiglia a lui.

ZERLINA

Crudel! non tel diss'io, che con questa tua pazza gelosia ti 

ridurresti a qualche brutto passo? Dove ti duole? 

MASETTO

Qui.

ZERLINA

E poi?

MASETTO

Qui… e ancora… qui…

ZERLINA 

E poi non ti duol altro?

MASETTO

Duolmi un poco questo piè, questo braccio, e questa ma
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ZERLINA

Vamos, vamos, o mal não é tão grande, se o resto está bem. 

Vem comigo para casa: se prometeres ser menos ciumento, 

cuidarei de ti, querido esposo.

Ária

Verás, queridinho, se fores bonzinho,

o belo remédio que vou te dar.

É natural, não causa mal,

e o farmacêutico não sabe preparar.

É um certo bálsamo que levo comigo:

posso te dar, se quiseres provar.

Quer saber onde ele está?

Ouve-o bater…

[fazendo-o tocar o coração.]

… toca-me aqui!

[Parte com Masetto.]

Cena VII

Átrio terreno escuro com três portas, na casa de Donna Anna.

Recitativo

LEPORELLO

Aproxima-se a luz de muitas tochas, meu bem: escondamo-

nos aqui, até que se afastem.

DONNA ELVIRA

Mas o que temes, meu adorado esposo?

LEPORELLO

Nada, nada… Certas precauções… Quero ver se a luz já 

se afastou. [Ah, como vou me livrar dela?] Fica, minha bela 

alma. [Afasta-se.]

DONNA ELVIRA

Ah, não me deixes!

Sexteto

DONNA ELVIRA

Sozinha, sozinha, em um lugar escuro, sinto o coração palpitar, 

e me assalta um tal pavor que tenho a impressão de morrer.

ZERLINA

Via, via, non è gran mal, se il resto è sa Vientene meco a 

casa: purché tu mi prometta d'essere men geloso, io ti 

guarirò, caro il mio sposo.

Aria

Vedrai, carino, se sei buonino,

che bel rimedio ti voglio dar.

È naturale, non dà disgusto,

e lo speziale non lo sa far.

È un certo balsamo che porto addosso:

dare te'l posso, se'l vuoi provar.

Saper vorresti dove mi sta?

Sentilo battere…

[facendogli toccar il core.]

… toccami qua!

[Parte con Masetto.]

SCENA VII 

Atrio terreno oscuro con tre porte in casa di Donna Anna.

Recitativo

LEPORELLO

Di molte faci il lume s'avvicina o mio ben: stiamci qui ascosi, 

finché da noi si scosta.

DONNA ELVIRA

Ma che temi, adorato mio sposo?

LEPORELLO 

Nulla, nulla… certi riguardi…io vo' veder se il lume è già 

lonta [Ah, come da costei liberarmi!] Rimanti, anima bella.

[S'allontana.]

DONNA ELVIRA 

Ah non lasciarmi!

Sestetto

DONNA ELVIRA 

Sola, sola, in buio loco, palpitar il cor io sento, e m'assale un 

tal spavento che mi sembra di morir.



LEPORELLO 

[andando a teateadas] [Quanto mais busco, menos acho 

Essa maldita porta! Devagar, devagar: achei, é tempo de 

fugir.] [Erra de porta. Entram Donna Anna e Don Ottavio.]

DON OTTAVIO

Enxuga os olhos, oh minha vida, e acalma a tua dor: a 

sombra do teu progenitor terá pena do teu martírio.

DONNA ANNA

Concede pelo menos às minhas penas esse pequeno consolo. 

Só a morte, oh meu tesouro, poderá terminar com meu pranto.

DONNA ELVIRA 

[sem ser vista] [Ah! Cadê o meu esposo?]

LEPORELLO 

[da porta, sem ser visto] [Se me encontro, estou perdido!]

DONNA ELVIRA

[Estou vendo uma porta lá. Quieta, quieta, vou partir.]

LEPORELLO

[Estou vendo uma porta lá. Quieto, quieto vou partir.]

À saída, dão de cara com Zerlina e Masetto. Leporello 

esconde o rosto.

Cena VIII

ZERLINA E MAsETTO

Para, patife, onde vais?

DONNA ANNA E DON OTTAVIO

Eis o patife! Como estava aqui?

DONNA ANNA,DON OTTAVIO, ZERLINA E MAsETTO

Ah! Morra o pérfido que me traiu!

DONNA ELVIRA

É o meu marido! Piedade, piedade!

DONNA ANNA, DON OTTAVIO, ZERLINA E MAsETTO

Essa que vejo é Donna Elvira? Mal posso crer!

LEPORELLO 

[andando a tentone] [Più che cerco, men ritrovo questa 

porta sciagurata! Piano piano: l'ho trovata, ecco il tempo di 

fuggir.] [Sbaglia la porta. Donna Anna e Don Ottavi entra]

DON OTTAVIO 

Tergi il ciglio, o vita mia, e dà calma al tuo dolore: l'ombra 

omai del genitore pena avrà de' tuoi martir.

DONNA ANNA

Lascia, almeno alle mie pene questo picciolo ristoro. Sol la 

morte, o mio tesoro, il mio pianto può finir.

DONNA ELVIRA 

[senza esser vista] [Ah! dov'è lo sposo mio?]

LEPORELLO 

[dalla porta, senza esser visto] [Se mi trova son perduto!]

DONNA ELVIRA 

[Una porta là vegg'io. Cheta cheta vo' partir.]

LEPORELLO 

[Una porta là vegg'io. Cheto cheto vo' partir.]

Nel sortire s'incontrano in Zerlina e Masetto. Leporello 

s'asconde la faccia.

SCENA VIII

ZERLINA E MASETTO 

Ferma, briccone, dove ten vai?

DONNA ANNA E DON OTTAVIO 

Ecco il fellone! Com'era qua?

DONNA ANNA,DON OTTAVIO, ZERLINA E MASETTO 

Ah! mora il perfido che m'ha tradito!

DONNA ELVIRA 

È mio marito! Pietà, pietà!

DONNA ANNA, DON OTTAVIO, ZERLINA E MASETTO 

È Donna Elvira, quella ch'io vedo? Appena il credo!
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DONNA ELVIRA

Piedade, piedade!

DONNA ANNA, DON OTTAVIO, ZERLINA E MAsETTO

Não, não, vai morrer! [Don Ottavio faz que vai matá-lo]

LEPORELLO 

[descobre-se, ajoelhando diante dos outros.] Perdão, 

perdão, meus senhores. Eu não sou ele, essa aí está 

enganada. Deixai-me viver, por caridade!

Os OUTROs

Deuses! Leporello! Que engano! Estou atônito/a! 

O que será?

LEPORELLO

[Milhares de pensamentos conturbados rodam na cabeça: se 

eu me salvar, nesta tempestade, será um prodígio, de verdade!]

Os OUTROs

Milhares de pensamentos conturbados rodam na minha 

cabeça: que dia, céus, é esse! Que novidade inesperada!

[Donna Anna parte com os servos.]

Cena IX

Recitativo

ZERLINA

Então és aquele que há pouco maltratou cruelmente o meu 

Masetto!

DONNA ELVIRA

Então me enganaste, oh canalha, passando-se por Don 

Giovanni!

DON OTTAVIO

Então vieste para cá nesses trajes para alguma traição!

ZERLINA

Cabe a mim puni-lo!

DONNA ELVIRA

Na verdade, a mim.

DONNA ELVIRA

Pietà, pietà!

DONNA ANNA, DON OTTAVIO, ZERLINA E MASETTO 

No, no, morrà! [Don Ottavio in atto di ucciderlo]

LEPORELLO 

[si scopre e si mette in ginocchio d'avanti gli altri.] Perdon, 

perdono, signori miei. Quello io non sono, sbaglia costei. 

Viver lasciatemi per carità!

GLI ALTRI

Dei! Leporello! Che inganno è questo! Stupida/o resto! 

Che mai sarà?

LEPORELLO

[Mille torbidi pensieri ci mi s'aggiran per la testa: se mi salvo 

in tal tempesta, è un prodigio in verità!]

GLI ALTRI

Mille torbidi pensieri mi s'aggiran per la testa: Che giornata, 

o stelle, è questa! Che impensata novità!

[Donna Anna parte coi servi.]

SCENA IX

Recitativo

ZERLINA

Dunque quello sei tu che il mio Masetto poco fa 

crudelmente maltrattasti!

DONNA ELVIRA

Dunque tu m'ingannasti, o scellerato, spacciandoti con me 

da Don Giovanni!

DON OTTAVIO

Dunque tu in questi panni venisti qui per qualche tradimento!

ZERLINA

A me tocca punirlo!

DONNA ELVIRA

Anzi a me. 



DON OTTAVIO

Não, não, a mim.

MAsETTO

Vamos linchá-lo.

Ária

LEPORELLO 

[a Don Ottavio e Donna Elvira]

Ah, piedade, meus senhores,

ah, piedade, piedade de mim,

dou razão a vocês, a ela,

mas não é culpa minha.

Com sua prepotência, o patrão

roubou minha inocência.

[baixinho, a Donna Elvira]

Donna Elvira, perdão!

Já compreendes o que aconteceu.

[a Zerlina]

De Masetto não sei nada,

[apontando para Donna Elvira]

como lhe dirá essa moça.

Faz mais ou menos uma horinha

que estou dando umas voltas com ela.

[a Don Ottavio, confuso]

Ao senhor não digo nada.

Certo temor… certo acidente…

de fora, claro… De dentro, escuro…

não há abrigo… A porta… O muro… o… a…

[apontando para a porta em que se fechara por erro]

Vou para aquele lado… Depois trancado aqui…

a coisa, sabe… Oh, sabe.

Mas, se eu soubesse, teria fugido por aqui.

[Aproxima-se com destreza da porta e foge.]

Cena X

Recitativo

DONNA ELVIRA

Para, pérfido, para!…

MAsETTO

O finório tem asas nos pés!

DON OTTAVIO 

No, no, a me.

MASETTO

Accoppatelo meco tutti tre.

Aria

LEPORELLO 

[a Don Ottavio e Donna Elvira]

Ah, pietà, signori miei,

ah, pietà, pietà di me!

Do ragione a voi, a lei,

ma il delitto mio non è.

Il padron con prepotenza

l'innocenza mi rubò.

[piano a Donna Elvira]

Donna Elvira, compatite!

Già capite come andò.

[a Zerlina]

Di Masetto non so nulla,

[accennando Donna Elvira]

vel dirà questa fanciulla.

È un'oretta circumcirca

che con lei girando vo.

[a Don Ottavio con confusione]

A voi, signore, non dico niente. 

Certo timore… certo accidente…

Di fuori chiaro… di dentro oscuro…

Non c'è riparo… la porta… il muro… lo… il la…

[additando la porta dov''erasi chiuso per errore]

vo da quel lato… poi qui celato. 

l'affar si sa… oh, si sa. 

ma s'io sapeva fuggìa per qua.

[S'avvicina con destrezza alla porta e fugge.]

SCENA X

Recitativo

DONNA ELVIRA

Ferma, perfido, ferma!…

MASETTO

Il birbo ha l'ali ai piedi!
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ZERLINA

Com que arte o iníquo escapou! [Parte com Masetto.]

DON OTTAVIO

Meus amigos, depois de tão enormes excessos não podemos 

duvidar que Don Giovanni seja o ímpio assassino do pai de 

Donn'Anna. Fiquem nessa casa por poucas horas. Vou recorrer 

a quem se deve, e em poucos instantes prometo vingá-los. É o 

desejo do dever, da piedade e do afeto.

Ária

Enquanto isso, o meu tesouro,

ide consolar,

e dos belos olhos o pranto

tentai enxugar.

Diz-lhe que seus agravos

eu vou vingar

que só regressarei como mensageiro

de assassinato e morte.

Dueto

[Zerlina amarra Leporello à cadeira.]

LEPORELLO

Por essas tuas mãozinhas, cândidas e ternas, por essa pele 

fresca, tem piedade de mim!

ZERLINA

Não há piedade, patife, sou uma tigresa irada. Uma 

serpente, uma leoa! Não, não há piedade!

LEPORELLO

Ah, tentarei fugir!

ZERLINA

Se te moveres, estás moro!

LEPORELLO

Deuses bárbaros e injustos,

que me fizeram cair nas mãos dela!

ZERLINA

Bárbaro traidor, se tivesses aqui contigo o coração do teu patrão!

ZERLINA

Con qual arte si sottrasse l'iniquo! [Parte con Masetto.]

DON OTTAVIO

Amici miei, dopo eccessi si enormi dubitar non possiam 

che Don Giovanni non sia l'empio uccisore del padre di 

Donn'Anna. In questa casa per poche ore fermatevi. Un 

ricorso vo'far a chi si deve, e in pochi istanti vendicarvi 

prometto. Cosi vuole dover, pietade, affetto.

Aria

Il mio tesoro intanto 

andate a consolar, 

e del bel ciglio il pianto 

cercate di asciugar. 

Ditele che i suoi torti 

a vendicar io vado 

che sol di stragi e morti 

nunzio vogl'io tornar

Duetto

[Zerlina lega Leporella alla sedia.]

LEPORELLO

Per queste tue manine, candide e tenerelle, per questa 

fresca pelle, abbi pietà di me!

ZERLINA

Non v'è pietà, briccone, son una tigre irata, un aspide, un 

leone! No, no, pietà non v'è!

LEPORELLO

Ah, di fuggir si provi!

ZERLINA

Sei morto, se ti movi!

LEPORELLO

Barbari, ingiusti Dei,

 in mano di costei chi chapitar me fe'!

ZERLINA

Barbaro traditore, del tuo padrone il core avessi qui con te!



LEPORELLO

Ah! Não me apertes tanto, minha alma se esvai!

ZERLINA

Que ela vá ou fique: enquanto isso não partirás daqui!

LEPORELLO

Que apertos, oh deuses, que golpes! 

É dia ou é noite?

ZERLINA

Sinto meu peito brilhar de alegria e de prazer é assim que 

se faz com os homens!

LEPORELLO

Que sacudidas de terremoto! Que negra escuridão! 

Ah, tentarei fugir!

ZERLINA

Se te moveres, estás morto!

LEPORELLO

Ah, não me apertes tanto.

ZERLINA

Que ela vá. [Parte.]

Recitativo acompanhado e Ária

DONNA ELVIRA

Em que excessos, oh Deuses, em que horríveis e tremendos 

crimes o desgraçado se envolveu! Ah, não, não pode tardar 

a ira do céu, a justiça. Tenho a impressão de já sentir a seta 

fatal que lhe cai na cabeça! Vejo aberto o abistmo mortal. 

Mísera Elvira! Que afetos contrastantes nascem no teu 

peito! Por que estes suspiros e esse ofegar?

Ária

Aquela alma ingrata me traiu:

faz-me infeliz, oh Deus!

Porém, traída e abandonada,

sinto ainda compaixão dele.

Quando sinto o meu tormento,

LEPORELLO

Deh! non mi stringer tanto, l'anima mia sen va!

ZERLINA

Sen vada, o resti: intanto non partirai di qua!

LEPORELLO

Che strette, oh Dei, che botte! 

È giorno, ovver è notte?

ZERLINA

Di gioia e di diletto Sento brillarmi in petto Così cogl'uomini, 

così si fa!

LEPORELLO

Che scosse di tremuoto! Che buia oscurità 

Ah, di fuggir si provi!

ZERLINA

Sei morto se ti movi!

LEPORELLO

Deh, non mi stringer tanto.

ZERLINA

Sen vada, sen vada. [Parte.]

Recitativo accompagnato ed Aria

DONNA ELVIRA

In quali eccessi, o Numi, in quai misfatti orribili, tremendi, è 

avvolto il sciagurato! Ah no, non puote tardar l'ira del cielo, 

la giustizia tardar. Sentir già parmi la fatale saetta che gli 

piomba sul capo! Aperto veggio il baratro mortal. Misera 

Elvira! Che contrasto d'affetti in sen ti nasce! Perchè questi 

sospiri, e queste ambascie?

Aria

Mi tradì quell'alma ingrata:

infelice, oh Dio! mi fa .

Ma tradita e abbandonata

provo ancor per lui pietà.

Quando sento il mio tormento, 
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o coração fala de vingança;

mas se olho o seu perigo

meu coração se põe a palpitar.

[Parte.]

[Partem todos.]

Cena XI

Lugar fechado em forma de cemitério. Diversas estátuas 

equestres, dente as quais a do Comendador. 

Recitativo 

DON GIOVANNI

[entrando pelo murinho, rindo]

Ah, ah, ah, ah! Essa é boa! Ela que procure! Que bela noite! 

E mais clara do que um dia; parece feita para perambular à 

caça de moças. Queria saber como terminou a coisa entre 

Leporello e Donna Elvira. Se ele teve juízo…

LEPORELLO 

[na rua] Finalmente, deve querer a minha perdição!

DON GIOVANNI

É ele. Ei, Leporello!

LEPORELLO 

[do murinho] Quem me chama?

DON GIOVANNI

Não reconhece o padrão?

LEPORELLO

Melhor que não o conhecesse!

DON GIOVANNI

Como? Bandido!

LEPORELLO

Ah, é o senhor? Desculpa!

DON GIOVANNI

O que aconteceu?

di vendetta il cor favella;

ma se guardo il suo cimento

palpitando il cor mi va.

[Parte.]

[Partono tutti.]

SCENA XI

Loco chiuso in forma di sepolcreto. Diverse statue equestri 

fra cui la statua del Commendatore.

Recitativo 

DON GIOVANNI

[entrando pel muretto, ridendo]

Ah, ah, ah, ah! questa è buona! or lasciala cercar! Che bella 

notte! E più chiara del giorno; sembra fatta per gire a zonzo 

a caccia di ragazze. Avrei voglia un po'di saper come è finito 

l'affar tra Leporello e Donna Elvira. S'egli ha avuto giudizio…

LEPORELLO 

[in strada] Alfin vuole ch'io faccia un precipizio!

DON GIOVANNI

È desso. Ehi, Leporello!

LEPORELLO 

[dal muretto] Chi mi chiama?

DON GIOVANNI

Non conosci il padron?

LEPORELLO

Così nol conoscessi!

DON GIOVANNI

Come? birbo!

LEPORELLO

Ah, siete voi? scusate!

DON GIOVANNI

Cosa è stato?



LEPORELLO

Por sua causa, quase fui linchado.

DON GIOVANNI

Bem, e não seria uma honra para ti?

LEPORELLO

Senhor, eu passo.

DON GIOVANNI

Vamos, vamos, venha cá: que belas coisas te ouço dizer!

LEPORELLO

Mas o que fazes aqui?

DON GIOVANNI

Entra, e saberás. [Leporello entra; trocam os hábitos.] 

As coisinhas que me aconteceram desde a tua partida, 

contarei outra vez; agora só vou narrar a mais bela.

LEPORELLO

Com mulher, com certeza.

DON GIOVANNI

Alguma dúvida? Encontrei na rua uma bela moça, jovem, 

galante; chego perto, pego sua mão, ela quer fugir; digo 

poucas palavras, ela me toma… Sabe por quem?

LEPORELLO

Não sei.

DON GIOVANNI

Por Leporello!

LEPORELLO

Por mim?

DON GIOVANNI

Por ti.

LEPORELLO

Que beleza.

LEPORELLO

Per cagion vostra io fui quasi accoppato.

DON GIOVANNI

Ebben, non era questo un onore per te?

LEPORELLO 

Signor, vel dono!

DON GIOVANNI

Via, via, vien qua: che belle cose ti deggio dir!

LEPORELLO

Ma cosa fate qui?

DON GIOVANNI

Vien dentro, e lo saprai. [Leporello entra; si cangiano 

d'abito.] Di tante storielle, che accadute mi son da che 

partisti, ti dirò un'altra volta: or la più bella ti vo' solo narrar.

LEPORELLO 

Donnesca al certo?

DON GIOVANNI

C'è dubbio? Una fanciulla bella, giovin, galante, per la strada 

incontrai; le vado appresso, la prendo per la mano, fuggir mi 

vuole; dico poche parole, ella mi piglia… Sai per chi?

LEPORELLO 

Non lo so.

DON GIOVANNI

Per Leporello!

LEPORELLO

Per me?

DON GIOVANNI

Per te.

LEPORELLO

Va bene.
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DON GIOVANNI

Daí pega a minha mão…

LEPORELLO

Melhor ainda.

DON GIOVANNI

Acaricia-me, abraça-me… ‘Meu querido Leporello, Leporello, 

meu querido…’ Daí percebi que era alguma beldade tua.

LEPORELLO

[Oh maldito!]

DON GIOVANNI

Tiro proveito do engano; não sei como me reconhece; grita; 

ouço gente; ponho-me em fuga; e rapidamente, por aquele 

murinho, venho dar neste lugar.

LEPORELLO

E contas o caso com tamanha indiferença!

DON GIOVANNI

Por que não?

LEPORELLO

Mas e se aquela fosse a minha mulher?

DON GIOVANNI 

[rindo alto] Melhor ainda!

A EsTÁTUA DO COMENDADOR

Vais parar de rir antes da aurora.

DON GIOVANNI

Quem falou?

LEPORELLO 

[com gestos de medo] Ah, deve ser uma alma do outro 

mundo que o conhece a fundo.

DON GIOVANNI 

[leva a mão à espada e procura pelo cemitério, dando 

diversas pancadas nas estátuas.] Cala-te, tolo! Quem é?

DON GIOVANNI

Per la mano essa allor mi prende…

LEPORELLO

Ancora meglio.

DON GIOVANNI

M'accarezza, mi abbraccia.. ‘Caro il mio Leporello, Leporello, 

mio caro…‘ Allor m'accorsi ch'era qualche tua bella.

LEPORELLO

[Oh maledetto!]

DON GIOVANNI

Dell'inganno approfitto; non so come mi riconosce: grida; 

sento gente; a fuggire mi metto; e pronto pronto, per quel 

muretto in questo loco io monto.

LEPORELLO 

E mi dite la cosa con tanta indifferenza!

DON GIOVANNI

Perché no?

LEPORELLO

Ma se fosse costei stata mia moglie?

DON GIOVANNI 

[ridendo forte] Meglio ancora!

LA STATUA DEL COMMENDATORE

Di rider finirai pria dell'aurora.

DON GIOVANNI

Chi ha parlato?

LEPORELLO 

[con atti di paura] Ah, qualche anima sarà dell'altro mondo

che vi conosce a fondo.

DON GIOVANNI 

[mette mano alla spada, cerca qua e là pel sepolcreto, dando 

diverse percosse alle statue.] Taci, sciocco! Chi va là?



A EsTÁTUA DO COMENDADOR

Pulha, audaz, deixa os mortos em paz.

LEPORELLO

Eu disse!

DON GIOVANNI 

[com indiferença e desprezo] Seria alguém de fora 

a zombar de nós? Hein? Essa não é a estátua do 

comendador? Lê a inscrição.

LEPORELLO

Desculpe, não aprendi a ler ao luar.

DON GIOVANNI

Lê, digo!

LEPORELLO 

[lê] “Contra o ímpio que me trouxe ao último momento

Aqui espero a vingaça”. Ouviste? Tremo!

DON GIOVANNI

Que velho mais palhaço! Diga-lhe que esta noite eu o 

espero para jantar.

LEPORELLO

Que loucura! O senhor acha… Oh, Deus, olha! Que terrível 

olhar nos lança! Parece vivo! Parece ouvir! E querer falar!

DON GIOVANNI

Vai lá, senão te mato e enterro aqui!

LEPORELLO

Devagar, senhor, já obedeço…

Dueto

O estátua gentilíssima Do grande Comendador. [a Don 

Giovanni.] Patrão, meu coração treme; 

Não consigo terminar.

DON GIOVANNI

Termina, ou no teu peito enfiarei este aço.

LA STATUA DEL COMMENDATORE

Ribaldo, audace, lascia a' morti la pace.

LEPORELLO 

Ve l'ho detto!

DON GIOVANNI 

[con indifferenza e sprezzo] Sarà qualcun di fuori che si burla 

di noi Ehi? del commendatore non è questa la statua? Leggi 

un, poco quell'iscrizion.

LEPORELLO

Scusate, non ho imparato a leggere ai raggi della luna.

DON GIOVANNI

Leggi, dico!

LEPORELLO 

[legge] ‘Dell'empio che mi trasse al passo estremo

qui attendo la vendetta’. Udiste? Io tremo!

DON GIOVANNI

O vecchio buffonissimo! Digli che questa sera lo attendo a 

cenar meco.

LEPORELLO

Che pazzia! Ma vi par… oh Dei, mirate! Che terribili occhiate 

egli ci dà! Par vivo! Par che senta! E che voglia parlar!

DON GIOVANNI

Orsù va' là, o qui t'ammazzo e poi ti seppellisco!

LEPORELLO

Piano piano, signore, ora ubbidisco…

Duetto

O statua gentilissima Del gran Commendatore [a Don 

Giovanni.] Padron mi trema il core; 

non posso terminar.

DON GIOVANNI

Finiscila, o nel petto ti metto questo acciar.
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LEPORELLO

Que estorvo, que capricho! Sinto gelar!

DON GIOVANNI

Que delícia, que prazer! Quero fazê-lo tremer!

LEPORELLO

Oh estátua gentilíssima, embora sejas de mármore…

[a Don Giovanni] Ah, meu patrão, veja, ele continua a fitar.

DON GIOVANNI 

[ameaçando-o] Morre! Morre!

LEPORELLO

Não, não, espera. [à estátua] Senhor, o meu patrão, veja 

bem, eu não… gostaria de jantar com o senhor… 

[a estátua acena com a cabeça] Ah, ah, ah, que cena é essa! 

Oh céus, acenou com a cabeça!

DON GIOVANNI

Ah, és um palhaço…

LEPORELLO

Volte a olhar, patrão!

DON GIOVANNI

Devo olhar o quê?

LEPORELLO

Com a cabeça de mármore [imitando a estátua] ela faz 

assim, assim. [A estátua volta a acenar com a cabeça.]

DON GIOVANNI 

[vendo o aceno] Com a cabeça de mármore ela faz assim, 

assim. [à estátua] Diz, se puderes: virás jantar?

A EsTÁTUA DO COMENDADOR

Sim.

LEPORELLO

Mal consigo me mover… falta-me, oh Deus, a respiração. 

Por caridade, partamos, vamos embora daqui.

LEPORELLO

Che impiccio, che capriccio! Io sentomi gelar. 

DON GIOVANNI

Che gusto, che spassetto! Lo voglio far tremar!

LEPORELLO

O statua gentilissima, benché di marmo siate… [a Don 

Giovanni] Ah, padron mio, mirate,  che seguita a guardar 

DON GIOVANNI 

[minacciandolo] Mori! Mori!

LEPORELLO

No, no, attendete [alla statua] Signor, il padron mio. badate 

ben, non io… vorria con voi cenar… 

[La statua china la testa] Ah, ah, ah, che scena è questa! O 

ciel, chinò la testa!

DON GIOVANNI

Va' !à, che se' un buffone…

LEPORELLO

Guardate ancor, padrone!

DON GIOVANNI

E che degg'io guardar?

LEPORELLO

Colla marmorea testa [imitando la statua]

ei fa così, così. [La statua china ancora la testa.]

DON GIOVANNI 

[vedendo il chino] Colla marmorea testa ei fa così, così. [alla 

statua] Parlate se potete: verrete a cena?

LA STATUA DEL COMMENDATORE

Sì.

LEPORELLO

Mover mi posso appena… Mi manca, o dei, la lena. 

Per carità, partiamo, andiamo via di qua!



DON GIOVANNI

A cena é realmente bizarra… O velho virá para o jantar. 

Vamos prepará-lo, partamos daqui. [Partem]

Cena XII

Quarto escuro na casa de Donna Anna.

Recitativo

DON OTTAVIO

Acalma-te, meu ídolo: em breve veremos punidos os graves 

excessos daquele pulha, e seremos vingados.

DONNA ANNA

Mas o meu pai, oh Deus!

DON OTTAVIO 

Devemos nos resignar à vontade dos céus; suspira, oh cara, 

por tua amarga perda, até que amanhã, se quiseres, este 

coração, esta mão e meu terno amor te oferecerão uma 

doce compensação.

DONNA ANNA

Oh Deus, o que dizes! Em um momento tão triste!

DON OTTAVIO

Como assim? Com novos adiamentos, queres aumentar a 

minha dor? Cruel!

DONNA ANNA

Cruel? Ah, não, meu bem! Muito me desagrada afastar um 

bem que nossa alma deseja há tempos! Mas o mundo, oh 

Deus… Não seduza a constância do meu coração sensível! 

Meu amor por ti fala com abundância.

Ária

Não meu digas, meu belo ídolo,

que sou cruel contigo.

Bem sabes quanto te amei,

conheces a minha fé.

Acalma, acalma o teu tormento,

se não queres que eu morra de dor!

Talvez um dia o céu

DON GIOVANNI

Bizzarra è inver la scena… Verrà il buon vecchio a cena. A 

prepararla andiamo, partiamo via di qui. [Partono]

SCENA XII

Camera tetra in casa di Donna Anna

Recitativo

DON OTTAVIO

Calmatevi, idol mio: di quel ribaldo vedrem, puniti in breve i 

gravi eccessi. vendicati sarem.

DONNA ANNA

Ma il padre, oh Dio!

DON OTTAVIO

Convien chinare il ciglio ai voleri del ciel; respira, o cara, di 

tua perdita amara fia domani, se vuoi, 

dolce compenso questo cor, questa mano, 

che il mio tenero amor. 

DONNA ANNA

Oh Dei, che dite!…In sì tristi momenti!

DON OTTAVIO

E che? Vorresti con indugi novelli accrescer le mie pene? 

Crudele!

DONNA ANNA

Crudele? Ah, no, mio bene! Troppo mi spiace allontanarti 

un ben che lungamente la nostr'alma desia! Ma il mondo, 

oh Dio!… Non sedur la mia costanza del sensibil mio core! 

Abbastanza per te mi parla amore.

Aria

Non mi dir, bell'idol mio,

che son io crudel con te.

Tu ben sai quant'io t'amai,

tu conosci la mia fé.

Calma, calma il tuo tormento,

se di duol non vuoi ch'io mora!

Forse un giorno il cielo ancora
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sinta compaixão de mim.

[Parte]

Recitativo

DON OTTAVIO

Ah, seguirei seus passos: desejo dividir os martírios com 

ela; ao meu lado, seus suspiros serão menos graves. [Parte]

Cena XIII

Sala na casa de Don Giovanni; uma mesa preparada para 

comer; alguns instrumentistas à parte.

Final

DON GIOVANNI 

[aos músicos] A mesa já está preparada; soem, meus caros 

amigos; já que estou gastando meu dinheiro, quero me 

divertir. Leporello, rápido, à mesa!

LEPORELLO

Sirvo rapidamente.

[Os criados sevem a mesa, enquanto Leporello está para sair]

DON GIOVANNI

Já que gasto o meu dinheiro. [Come. Os músicos começam a 

tocar uma ária de Una cosa rara, de Martin y Soler].

LEPORELLO

Bravo! Cosa rara!

DON GIOVANNI

Que tal esse belo concerto?

LEPORELLO

À altura do vosso mérito.

DON GIOVANNI

Ah, que prato saboroso!

LEPORELLO

[Ah, que apetite bárbaro! Que bocadas de gigante! Tenho a 

impressão de desmaiar.]

sentirà pietà di me.

[Parte]

 

Recitativo

DON OTTAVIO

Ah, si segua il suo passo: io vo'con lei dividere i martiri; 

saran meco men gravi i suoi sospiri. [Parte]

SCENA XIII

Sala in casa di Don Giovanni; una mensa preparata per 

mangiare; alcuni suonatori in disparte.

Finale

DON GIOVANNI 

[ai musicisti] Già la mensa è preparata; voi suonate, amici 

cari; già che spendo i miei danari,

io mi voglio divertir. Leporello, presto in tavola!

LEPORELLO

Son prontissimo a servir.

[I servi portano in tavola, mentre Leporello vuol uscire.]

DON GIOVANNI

Già che spendo i miei danari. [Mangia. I musicisti cominciano a 

suonare un'aria da ‘Una cosa rara’ di Martin y Soler ]

LEPORELLO 

Bravi! ‘Cosa rara’!

DON GIOVANNI

Che ti par del bel concerto?

LEPORELLO 

È conforme al vostro merto.

DON GIOVANNI

Ah, che piatto saporito!

LEPORELLO

[Ah, che barbaro appetito! Che bocconi da gigante! Mi par 

proprio di svenir. ]



DON GIOVANNI

[Ao ver as minhas bocadas, tem a impressão de desmaiar!]

Prato!

LEPORELLO

Sirvo. [Toca-se um trecho da ópera Fra i due litiganti il terzo 

Gode, de Sarti.] Viva I Litiganti!

DON GIOVANNI

Serve o vinho! [Leporello serve o vinho no copo.]

Excelente marzemino! [vinho italiano do Trentino]

[Leporello muda o prato de Don Giovanni e come 

apressadamente.]

LEPORELLO

[Vou engolir devagarzinho esse pedaço de faisão]

DON GIOVANNI

[O marrano está comendo; fingirei não perceber.]

[Toca-se um trecho de As Bodas de Fígaro, de Mozart.]

LEPORELLO

Essa aí eu conheço bem demais…

DON GIOVANNI 

[chama-o sem fitá-lo.] Leporello!

LEPORELLO 

[com a boca cheia] Meu patrão…

DON GIOVANNI

Fala direito, velhaco!

LEPORELLO

Um refluxo não me deixa proferir as palavras.

DON GIOVANNI

Enquanto eu como, dá uma assobiada.

LEPORELLO

Não sei!

DON GIOVANNI

O que tens?

DON GIOVANNI

[Nel veder i miei bocconi gli par proprio di svenir!]

Piatto!

LEPORELLO

Servo. [Viene suonato un brano dell'opera ‘Fra i due litiganti 

il terzo Gode’ di Sarti.] Evvivano i ‘Litiganti’!

DON GIOVANNI

Versa il vino! [Leporello versa il vino nel bicchiere lo fa.]

Eccellente marzimino!

[Leporello cangia il piatto a Don Giovanni

e mangia in fretta.]

LEPORELLO 

[Questo pezzo di fagiano piano piano vo'inghiottir ]

DON GIOVANNI

[Sta mangiando quel marrano: fingerò di non capir.]

[Viene suonato un brano delle ‘Nozze di Figaro’ di Mozart.]

LEPORELLO 

Questa poi la conosco pur troppo…

DON GIOVANNI 

[lo chiama senza guardarlo.] Leporello!

LEPORELLO 

[col la bocca piena] Padron mio…

DON GIOVANNI

Parla schietto, mascalzone!

LEPORELLO

Non mi lascia una flussione le parole proferir.

DON GIOVANNI

Mentre io mangio, fischia un poco.

LEPORELLO

Non so far!

DON GIOVANNI

Cos'è?
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LEPORELLO

Desculpa: vosso cozinheiro é tão excelente que também 

tive vontade de provar.

DON GIOVANNI

[fingindo só perceber agora que o outro está comendo]

Tão excelente é o meu cozinheiro

que ele também teve vontade de provar!

Cena XIV 

DONNA ELVIRA 

[entra desesperada]

Quero dar-te a última prova do meu amor. Não me lembro 

mais dos teus enganos, sinto compaixão…

DON GIOVANNI E LEPORELLO

O que acontece?

DONNA ELVIRA 

[ajoelhando-se]

Essa alma oprimida não pede mais nenhuma graça  

da tua fé.

DON GIOVANNI

Estou maravilhado! O que queres? Se não te levantas, não 

fico em pé! [ajoelha-se]

DONNA ELVIRA

Ah! Não zombes das minhas angústias!

LEPORELLO

Ela quase me faz chorar.

DON GIOVANNI

Zombar de ti, eu? Céus! Por quê? [levantando-se, levanta 

Donna Elvira, com ternura afetada] Que queres, meu bem?

DONNA ELVIRA

Que mudes de vida!

DON GIOVANNI

Bravo! Bravo!

LEPORELLO 

Scusate: sì eccellente è il vostro cuoco, che lo volli anch'io 

provar.

DON GIOVANNI

[fingendo d'accorgersi solo adesso che mangia]

Si eccellente è il cuoco mio,

che lo volle anch'ei provar!

SCENA XIV

DONNA ELVIRA 

[entra disperata]

L'ultima prova dell'amor mio ancor vogl'io fare con te. Più 

non rammento gl'inganni tuoi, pietade io sento…

DON GIOVANNI E LEPORELLO 

Cos'è? Cos'è?

DONNA ELVIRA 

[inginocchiandosi]

Da te non chiede quest'alma oppressa della tua fede 

qualche mercé.

DON GIOVANNI

Mi maraviglio! Cosa volete? Se non sorgete, non resto in 

piè! [S'inginocchia.]

DONNA ELVIRA

Ah! non deridere gli affanni miei!

LEPORELLO 

Quasi da piangere mi fa costei.

DON GIOVANNI 

lo te deridere? Cielo! perché? [sorgendo fa sorgere Donna 

Elvira:con affettata tenerezza] Che vuoi, mio bene?

DONNA ELVIRA 

Che vita cangi!

DON GIOVANNI

Brava! Brava!



DONNA ELVIRA E LEPORELLO

Coração pérfido!

DON GIOVANNI 

[voltando a se sentar, para comer]

Deixa-me comer. E, se quiseres, come comigo.

DONNA ELVIRA

Fica, bárbaro, nessa indecência imunda, exemplo horrível 

de iniquidade!

DON GIOVANNI 

[bebendo] Viva as mulheres, viva o bom vinho, alicerce e 

glória da humanidade!

LEPORELLO

[Se não se comoveu com a dor dela, tem coração de pedra, 

ou não tem coração!]

[Donna Elvira sai, depois volta subitamente a entrar, 

gritando e fugindo por outro lado.]

DON GIOVANNI

Que grito é esse?

DON GIOVANNI

Vai ver o que foi. [Leporello sai, soltando um grito antes de 

voltar.] Que grito dos diabos! Leporello, o que é?

LEPORELLO 

[entra aparvorado, e fecha a porta.] 

Ah, senhor… Por caridade! 

Não sai daqui! 

O homem de pedra… O homem branco 

ah, patrão! Eu gelo! Desmaio!

Se visses a figura!

Se ouvisses como faz: 

tá tá tá tá!

DON GIOVANNI

Não estou entendendo nada.

LEPORELLO

Ta tá tá tá!

DONNA ELVIRA E LEPORELLO

Cor perfido!

DON GIOVANNI 

[tornando a sedere a mangiare]

Lascia ch'io mangi. E se ti piace, mangia con me.

DONNA ELVIRA 

Restati, barbaro, nel lezzo immondo, esempio orribile 

d'iniquità!

DON GIOVANNI 

[bevendo] Vivan le femmine, viva il buon vino, sostegno e 

gloria d'umanità!

LEPORELLO

[Se non si muove del suo dolore, di sasso ha il core, o cor 

non ha!]

[Donna Elvira sorte, poi rientra subito, gridando, e fugge 

dall'altra parte.]

DON GIOVANNI E LEPORELLO

Che grido è questo mai?

DON GIOVANNI

Va a veder che cosa è stato. [Leporello sorte, e prima di tornare, 

mette un grido.] Che grido indiavolato! Leporello, che cos'è?

LEPORELLO 

[entra spaventato e chiude l'uscio.] 

Ah, signor… per carità! 

Non andate fuor di qua! 

L'uom di sasso… l'uomo bianco 

ah, padrone! io gelo! io manco! 

Se vedeste che figura! 

Se sentiste come fa:

 ta ta ta ta!

DON GIOVANNI

Non capisco niente affatto.

LEPORELLO 

Ta ta ta ta!
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DON GIOVANNI

Estás realmente louco. [Ouvem-se batidas à porta.]

LEPORELLO

Ah, ouve!

DON GIOVANNI

Alguém bate. Abre…

LEPORELLO

Tremo…

DON GIOVANNI

Abre, digo!

LEPORELLO

Ah!

DON GIOVANNI

Doido! Para resolver a confusão, vou eu mesmo! 

[Pega a luz e vai abrir.]

LEPORELLO

Não quero mais ver o amigo: vou me esconder quietinho.

[Esconde-se debaixo da mesa. Don Giovanni volta, seguido 

da estátua do Comendador.]

Cena XV

A EsTÁTUA DO COMENDADOR

Don Giovanni, convidaste-me para jantar contigo, e eu vim.

DON GIOVANNI

Não acreditava, mas farei o que puder! Leporello, manda 

que tragam logo um outro jantar.

LEPORELLO 

[debaixo da mesa] Ah, patrão, estamos todos mortos!

DON GIOVANNI

Vai, digo…

A EsTÁTUA DO COMENDADOR

Parado. 

DON GIOVANNI

Tu sei matto in verità. [Si sente battere alla porta.]

LEPORELLO

Ah, sentite!

DON GIOVANNI

Qualcun batte. Apri…

LEPORELLO 

Io tremo…

DON GIOVANNI

Apri, dico!

LEPORELLO

Ah!

DON GIOVANNI

Matto! Per togliermi d'intrico ad aprir io stesso andrò!

[Piglia lume e va per aprire.]

LEPORELLO

Non vo' più veder l'amico; pian pianin m'asconderò.

[S'asconde sotto la tavola. Don Giovanni torna seguito dalla

statua del Commendatore.]

SCENA XV

LA STATUA DEL COMMENDATORE

Don Giovanni, a cenar teco m'invitasti, e son venuto.

DON GIOVANNI

Non l'avrei giammai creduto. Ma farò quel che potrò!

Leporello, un'altra cena fa' che subito si porti!

LEPORELLO 

[da sotto la mensa] Ah, padron, siam tutti morti!

DON GIOVANNI

Vanne, dico…

LA STATUA DEL COMMENDATORE

Ferma un po'. 



Não se nutre de alimento mortal 

quem se nutre de alimento celeste.

Outros assuntos mais graves do que este, 

outro desejo me guiou até aqui embaixo!

LEPORELLO

Tenho a impressão de ter febre terçã, e não consigo 

controlar meus membros.

DON GIOVANNI

Diz então: que pedes, que queres?

A EsTÁTUA DO COMENDADOR

Falo, escuta, não tenho mais tempo.

DON GIOVANNI

Fala, fala que eu te escuto.

A EsTÁTUA DO COMENDADOR

Covidaste-me para jantar, agora sabes qual é o teu dever. 

Responde-me: virás jantar comigo?

LEPORELLO 

[tremendo] 

Ah, que pena, não tem tempo, desculpa.

DON GIOVANNI

Jamais serei tachado de covarde!

A EsTÁTUA DO COMENDADOR

Resolve!

DON GIOVANNI

Já resolvi.

A EsTÁTUA DO COMENDADOR 

Virás?

LEPORELLO

Diz que não, diz que não!

DON GIOVANNI

Meu coração é firme: não tenho medo, irei!

Non si pasce di cibo mortale 

chi si pasce di cibo celeste. 

Altre cure più gravi di queste, 

altra brama quaggiù mi guidò!

LEPORELLO 

La terzana d'avere mi sembra, e le membra fermar 

più non so.

DON GIOVANNI

Parla dunque: che chiedi, che vuoi?

LA STATUA DEL COMMENDATORE

Parlo, ascolta, più tempo non ho.

DON GIOVANNI

Parla, parla, ascoltando ti sto.

LA STATUA DEL COMMENDATORE

Tu m'invitasti a cena, il tuo dover or sai. Rispondimi: verrai tu 

a cenar meco?

LEPORELLO 

[tremando]

 Oibò, oibò, tempo non ha, scusate.

DON GIOVANNI

A torto di viltade tacciato mai sarò!

LA STATUA DEL COMMENDATORE

Risolvi!

DON GIOVANNI

Ho già risolto.

LA STATUA DEL COMMENDATORE

Verrai?

LEPORELLO 

Dite di no, dite di no!

DON GIOVANNI

Ho fermo il core in petto: non ho timor, verrò!
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A EsTÁTUA DO COMENDADOR

Dá-me a mão como garantia!

DON GIOVANNI 

[dando-lhe a mão] Ei-la! Ai!

A EsTÁTUA DO COMENDADOR

Que tens?

DON GIOVANNI

Que gelo é esse!

A EsTÁTUA DO COMENDADOR

Arrepende-te, muda de vida! É o último momento!

DON GIOVANNI 

[tentando, em vão, se libertar]

Não, não, não me arrependo! Vai para longe de mim!

A EsTÁTUA DO COMENDADOR

Arrepende-te, canalha!

DON GIOVANNI

Não, velho presunçoso!

A EsTÁTUA DO COMENDADOR

Arrepende-te… Arrepende-te!

DON GIOVANNI

Não! Não!

A EsTÁTUA DO COMENDADOR

Sim!

DON GIOVANNI

Não!

LEPORELLO

Sim, sim!

DON GIOVANNI

Não, não!

LA STATUA DEL COMMENDATORE 

Dammi la mano in pegno!

DON GIOVANNI 

[dandogli la mano] Eccola! ohimè!

LA STATUA DEL COMMENDATORE 

Cos'hai?

DON GIOVANNI

Che gelo è questo mai!

LA STATUA DEL COMMENDATORE 

Pentiti, cangia vita! È l'ultimo momento!

DON GIOVANNI 

[vuol sciogliersi, ma invano]

No, no, ch'io non mi pento! Vanne lontan da me!

LA STATUA DEL COMMENDATORE

Pentiti, scellerato!

DON GIOVANNI

No, vecchio infatuato!

LA STATUA DEL COMMENDATORE

Pentiti… Pentiti!

DON GIOVANNI

No!… No!…

LA STATUA DEL COMMENDATORE

Sì!

DON GIOVANNI

No!

LEPORELLO

Sì, sì!

DON GIOVANNI 

No, no!



A EsTÁTUA DO COMENDADOR

Ah, teu tempo acabou!

[Parte. Fogo de diversas partes, terremoto.]

DON GIOVANNI

Que tremor insólito sinto assaltar-me o espírito!

De onde saem esses vórtices de fogo cheio de horror?

DEMÔNIOs 

[debaixo da terra, com vozes cavernosas]

Tudo é pouco, diante das tuas culpas! Vem! Há um mal pior!

DON GIOVANNI

Quem me dilacera a alma! Quem me agita as vísceras!

Que angústia, ai! Que agonia! Que inferno! Que terror!

LEPORELLO

Que feição desesperada! Que gestos de condenato!

Que gritos! Que lamentos! Como me aterroriza!

DON GIOVANNI 

[o fogo cresce; aprofunda-se.] Ah! [É engolido pela terra.]

LEPORELLO

Ah!

Última cena. Donna Elvira, Donna Anna, Don Ottavio, Zerlina 

e Masetto entram, com funcionários da justiça

DONNA ELVIRA, DONNA ANNA, ZERLINA, DON OTTAVIO E MAsETTO

Ah, cadê o pérfido? Cadê o indigno? Vou desafogar toda a 

minha ira.

DONNA ANNA

Só vê-lo algemado poderá acalmar minhas dores

LEPORELLO

Não esperem reencontrá-lo, terminem as buscas: foi para longe.

Os OUTROs

Como assim? Conta. Anda logo! Rápido!

LEPORELLO

Veio um colosso…

LA STATUA DEL COMMENDATORE 

Ah, tempo più non v'è!

[Parte. Foco da diverse parti, tremuoto.]

DON GIOVANNI

Da qual tremore insolito sento assalir gli spiriti!

Donde escono quei vortici di fuoco pien d'orror?

DEMONI 

[di sotterra, con voci cupe]

Tutto a tue colpe è poco! Vieni! C'è un mal peggior!

DON GIOVANNI

Chi l'anima mi lacera! Chi m'agita le viscere!

Che strazio, ohimè! che smania! Che inferno! Che terror!

LEPORELLO

Che ceffo disperato! Che gesti da dannato!

Che gridi! Che lamenti! Come mi fa terror!

DON GIOVANNI 

[Il foco cresce; si sprofonda.] Ah! [Resta inghiottito dalla terra.]

LEPORELLO

Ah!

Scena Ultima. Donna Elvira, Donna Anna, Don Ottavio, 

Zerlina e Masetto entrano con ministri di giustizia.

DONNA ELVIRA, DONNA ANNA, ZERLINA, DON OTTAVIO E MASETTO

Ah, dov'è il perfido? Dov'è l'indegno? Tutto il mio sdegno 

sfogar io vo'.

DONNA ANNA

Solo mirandolo stretto in catene alle mie pene calma darò.

LEPORELLO

Più non sperate di ritrovarlo, più non cercate: lontano andò.

GLI ALTRI

Cos'è? Favella! Via! presto! sbrigati!

LEPORELLO

Venne un colosso…
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não consigo… 

entre fumo e fogo… 

vejam bem… 

o homem de pedra…

parem… 

bem lá embaixo deu o grande golpe. 

Foi bem lá que o diabo o tragou.

Os OUTROs

Céus! Que ouço!

LEPORELLO

É tudo verdade!

DONNA ELVIRA

Ah, com certeza é a sombra que eu encontrei!

Os OUTROs

Ah, com certeza é a sombra que ela encontrou!

DON OTTAVIO

Oh, meu tesouro, agora que todos nós fomos vingados pelo 

céu, dá-me, dá-me um consolo; não me faz seguir a sofrer.

DONNA ANNA

Concede, o caro, mais um ano para o desafogo de meu coração.

DON OTTAVIO

Ao desejo de quem me adora, um amor fiel deve ceder.

DONNA ANNA

Ao desejo de quem te adora, um amor fiel deve ceder.

DONNA ELVIRA

Vou terminar a vida em um retiro.

ZERLINA

Nós, Masetto, vamos para casa, jantar juntos.

MAsETTO

Nós, Zerlina, vamos para casa, jantar juntos.

LEPORELLO

E eu vou à estalagem, para buscar patrão melhor.

ma se non posso…

tra fumo e foco…

badate un poco…

l'uomo di sasso…

fermate il passo…

giusto là sotto diede il gran botto.

Giusto là il diavolo se'l trangugiò.

GLI ALTRI

Stelle! che sento!

LEPORELLO

Vero è l'evento!

DONNA ELVIRA 

Ah, certo è l'ombra che m'incontrò!

GLI ALTRI

Ah, certo è l'ombra che l'incontrò!

DON OTTAVIO

Or che tutti o mio tesoro vendicati siam dal cielo, porgi, 

porgi a me un ristoro: non mi far languire ancor.

DONNA ANNA

Lascia, o caro, un anno ancora allo sfogo del mio cor.

DON OTTAVIO

Al desìo chi m'adora ceder deve un fido amor.

DONNA ANNA

Al desìo chi t'adora ceder deve un fido amor.

DONNA ELVIRA

Io men vado in un ritiro a finir la vita mia.

ZERLINA

Noi Masetto a casa andiamo, a cenar in compagnia.

MASETTO 

Noi Zerlina, a casa andiamo, a cenar in compagnia.

LEPORELLO

Ed io vado all'osteria a trovar padron miglior



ZERLINA, MASETTO E LEPORELLO

Resti dunque quel birbon con Proserpina e Pluton. E noi tutti, 

o buona gente, ripetiam allegramente l'antichissima canzon:

TUTTI

Questo è il fin di chi fa mal! E de' perfidi la morte

alla vita è sempre ugual. 

ZERLINA, MAsETTO E LEPORELLO

Que aquele patife fique com Proserpina e Plutão e todos nós, 

gente boa, vamos repetir alegremente a canção antiquíssima:

TODOs

Esse é o fim de quem faz mal! E a morte dos pérfidos

é sempre igual à vida.



Yoram David

Pier Francesco Maestrini

Juan Guillermo Nova

Luca Dall'Alpi

Pascal Mérat

Raymundo Costa

Bruno Greco Facio

Nicola Ulivieri

Leonardo Neiva

Andrea Rost

Luciana Melamed

Enea Scala



Pablo Karaman

Monica Bacelli

Adriane Queiroz

Davide Luciano

Saulo Javan

Norbert Steidl

Felipe Oliveira

Luísa Kurtz

Carla Cottini

Jens-Erik Aasbø

Marcelo Otegui
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ORQUESTRA SINFÔNICA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

A formação da Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo remonta 

a 1921, dez anos após a inauguração do Theatro Municipal, por meio 

da Sociedade de Concertos Sinfônicos de São Paulo. Em mais de 90 

anos de história, a Orquestra tocou sob a regência de maestros como 

Mstislav Rostropovich, Ernest Bour, Maurice Leroux, Dietfried Bernett, 

Kurt Masur, além de Camargo Guarnieri, Armando Belardi, Edoardo de 

Guarnieri, Eleazar de Carvalho, Isaac Karabtchevsky, Sergio Magnani, 

além de vários compositores regendo suas obras, como Villa-Lobos, 

Francisco Mignone e Penderecki. Solistas de renome se apresentaram 

com o grupo, como Magda Tagliaferro, Guiomar Novaes, Yara Bernette, 

Salvatore Accardo, Rugiero Ricci, dentre muitos outros. Desde o início 

de 2013 a Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo tem como dire-

tor artístico o maestro John Neschling.

CORAL PAULISTANO
 
O Coral Paulistano foi criado em 1936, por iniciativa de Mário de An-

drade. A proposta era levar a música brasileira ao Theatro Municipal de 

São Paulo. Tratava-se de uma ideia de vanguarda, já que a elite paulis-

tana desconhecia a importância do movimento nacionalista que con-

tagiava os compositores brasileiros da época. Marco da história da 

música em São Paulo, o grupo foi um dos muitos desdobramentos do 

movimento modernista da Semana de Arte Moderna de 1922. Sendo 

um dos mais versáteis coros da cidade, além de sua eclética progra-

mação a cappella, participa assiduamente das produções operísticas e 

dos concertos sinfônicos do Theatro Municipal de São Paulo.



YORAM DAVID
Direção Musical e Regência

Nascido em Tel-Aviv, Yoram David estudou piano e composição na 

Royal Academy of Music, em Londres, e fez o curso de regência com 

Hans Swarowsky em Viena. Foi regente titular da Deutsche Oper am 

Rhein, em Dusseldorf, tocou com a Filarmônica de Berlim, participou 

de montagens nas Óperas de Frankfurt, Hamburgo, Stuttgart e Berlim 

e esteve à frente das principais orquestras alemãs. Em 1984, por suges-

tão de Herbert von Karajan, foi nomeado diretor musical em Aachen. A 

estreia no Teatro La Fenice, regendo Lulu e Wozzeck, foi aclamada pela 

crítica italiana. Desde então, mora na Itália, onde já foi responsável por 

produções como Don Giovanni, The Rake's Progress e L'Italiana in Al-

geri no Teatro Carlo Felice em Gênova; Der Rosenkavalier e Orfeo ed 

Euridice no Teatro La Fenice; As Bodas de Fígaro e O Castelo do Barba 

Azul no Teatro Massimo de Palermo; e Tosca na Ópera de Roma. Desde 

1998 é regente convidado da Osesp e sua apresentação de Turangalîla, 

de Messiaen, foi eleita o melhor concerto de 2005.

PIER FRANCESCO MAESTRINI
Direção Cênica

Nascido em Florença, fez a primeira direção de ópera com O Barbeiro 

de Sevilha para a Japan Opera Foundation. Desde então, Maestrini di-

rigiu mais de 80 produções para os mais importantes teatros italianos 

e mundiais. Entre seus trabalhos recentes destacam-se Tosca no Tea-

tro Municipal de Santiago do Chile, em 2011, e A Força do Destino e O 

Elixir do Amor no Teatro Nacional da Eslovênia de Maribor. Em 2010, 

dirigiu Attila no Teatro Regio de Parma, com cenário virtual de proje-

ções CGI (Computer Generated Imagenery), considerado o espetáculo 

de maior sucesso do Festival Verdi. Ainda em 2010 concebeu e reali-

zou a produção de O Barbeiro de Sevilha para a Companhia Brasileira 

de Ópera, apresentada em 20 cidades brasileiras. Em 2012 produziu a 

atual montagem de Don Giovanni para o Chile, associando a figura do 
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sedutor com a de um vampiro. Cabe destacar também as produções 

de Manon Lescaut em Modena e Lucia di Lammermoor no Festival de 

Avenches (Suíça) e no Teatro dell'Opera de Roma, onde assinou ainda 

La Sonnambula. Em setembro de 2008 dirigiu La Bohème no Rio de 

Janeiro, com projeções de mais de 90 quadros impressionistas.

JUAN GUILLERMO NOVA
Cenografia

Nascido em Jerez de la Frontera, Espanha, Juan Guillermo Nova diplo-

mou-se na antiga Escola de Arte de Santo Domingo em história da arte 

e desenho técnico e artístico; e na Escuela Trazos, em pós-produção di-

gital e projeção 3D. Começou a carreira no Teatro Real de Madri e colabo-

rou com produções operísticas do maestro Hugo de Ana como assistente 

cênico e, em seguida, como cenógrafo titular. Trabalhou na montagem de 

Fausto no Teatro Regio de Parma; Tosca na Arena de Verona; La Bohème 

no Teatro Colón; o balé Don Quixote, a Viúva Alegre e L'Elisir d'Amore na 

Eslovênia; e La Forza del Destino na Ópera Real de Wallonie. Em 2012 tra-

balhou em Don Giovanni no Teatro Municipal de Santiago, no Chile. 

LUCA DALL'ALPI
Figurinos

A atividade de Luca Dall'Alpi no campo dos figurinos teatrais engloba 

várias áreas, desde a concepção dos esboços até a produção dos figu-

rinos para ópera e balé. De 2004 a 2008 colaborou com o Teatro Re-

gio, de Parma, produzindo os figurinos de óperas, como O Barbeiro de 

Sevilha, Macbeth, Aida, Ernani, A Condenação de Fausto, Luisa Miller 

e Rigoletto. Também para o Teatro Regio, criou o figurino da ópera La 

Forza del Destino em 2010. Colaborou também com a Compagnia di 

Operette, dirigida por Corrado Abbati, em Princesa Sissi, A Viúva Ale-

gre, Il Paese dei Campanelli e My Fair Lady. Trabalhou também com o 

regente Hugo de Hana, em O Barbeiro de Sevilha (Arena de Verona) e 



Lohengrin (Teatro Massimo de Palermo). Para o Teatro Nacional Eslo-

veno de Maribor, produziu o figurinos dos balés La Bayadère (2009), 

Giselle (2010), Don Quixote (2011) e da ópera La Forza del Destino 

(2011). Em 2012 desenhou o figurino para Don Giovanni, de Pier Fran-

cesco Maestrini, no Teatro Municipal de Santiago, no Chile.

PASCAL MÉRAT
Desenho de luz

Pascal Mérat realizou o desenho de luz para diversas produções do 

Théâtre du Silence, dirigido por Jacques Garnier e Brigitte Lefèvre, 

onde trabalha como supervisor técnico. Também colaborou com dire-

tores como Klaus Michael Grüber, Lluis Pasqual, Gilberto Delfo e Irina 

Brook. Trabalhou com Peter Brook no Bouffes du Nord, onde criou o 

design de luz para La Tragédie de Carmen e Mahabharata. Pascal Mé-

rat trabalha regularmente com o Théâtre de l'Odéon, a Comédie Fran-

çaise, o Festival de Avignon, Le Chatêlet, La Scala, entre outras casas 

de ópera. Foi responsável pela luz de Un Trait de l'Espirit, de Jeanne 

Moreau; Déjeneur avec Wittgenstein, dirigido por Hans-Peter Klaus; 

Le Concours, de Maurice Béjart, na Ópera de Paris; Il Viaggio a Reims 

e The Love for Three, dirigidos por Alain Maratrat, para o Teatro Ma-

riinsky em São Petersburgo; Don Giovanni e L'Ombre de Guttenberg, 

dirigidos por Yoshi Oida; Medea e La Traviata, dirigidos por Hugo de 

Ana; e A Força do Destino e L'Elisir D'Amore, dirigidos por Pier Fran-

cesco Maestrini.

RAYMUNDO COSTA
Coreografia

Bailarino, coreógrafo e professor, é integrante do Balé da Cidade de São 

Paulo desde 1980. Dançou no Ballet Schindowski, na Alemanha de 1983 

a 1987. Coreografou para companhias no Brasil e em Nova York, onde 

dançou e estudou pedagogia no 92nd Street Y – Harkness Dance Center 
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e dança contemporânea no Trisha Brown Studio, DanceSpace e Move-

ment Research. Para o Balé da Cidade coreografou Nonetto, Chôro para 

Dois, Enthousiasmós, Baile na Roça e Crônicas do Tempo, além das ópe-

ras Andrea Chénier, La Gioconda e La Fille Du Regiment. Foi fundador 

e vice-presidente da Cooperativa Paulista de Dança e atualmente é as-

sistente de direção e responsável pela pesquisa e acervo do Balé da Ci-

dade. Recebeu em 1995 o Prêmio APCA de melhor bailarino.

BRUNO GRECO FACIO
Regente Titular do Coral Paulistano

Paulistano, graduado em composição e regência pelas Faculdades de 

Artes Alcântara Machado, estudou sob a orientação dos mestres Abel 

Rocha, Isabel Maresca e Naomi Munakata. No ano de 2011 assumiu a 

regência do Collegium Musicum de São Paulo, tradicional coro da ca-

pital, dando continuidade ao trabalho musical do maestro Abel Rocha. 

Por 11 anos dirigiu o Madrigal Souza Lima, trabalho responsável pela 

formação musical de jovens cantores e regentes. Durante 2010 foi pre-

parador do coro da Cia. Brasileira de Ópera, projeto pioneiro do maes-

tro John Neschling que percorreu mais de 20 cidades brasileiras com 

a ópera O Barbeiro de Sevilha, de Gioachino Rossini. A convite do ma-

estro Neschling, tornou-se regente titular do Coral Paulistano em fe-

vereiro de 2013.

NICOLA ULIVIERI
Baixo

Nascido na pequena cidade de Arco, na Itália, Nicola Ulivieri se formou em 

1992 no Conservatório Claudio Monteverdi em Bolzano. Em 1995 apresen-

tou-se na competição do Teatro Lirico Sperimentale Adriano Belli, em Spo-

leto, onde recebeu o primeiro prêmio. No Teatro alla Scala fez parte das 

produções de Don Giovanni, As Bodas de Fígaro, Viaggio a Reims e Cene-

rentola; no Teatro Communale de Florença do Stabat Mater e de O Barbeiro 



de Sevilha; no Teatro Carlo Felice de Gênova de I Capuleti e i Montecchi e 

Così fan Tutte; e no Teatro Massimo de Palermo e na Ópera de Roma do Re-

quiem de Mozart. Fora da Itália, já apresentou Don Giovanni no Festival de 

Salzburgo, no Teatro Colón em Buenos Aires, no Teatro São Carlos de Lisboa, 

na Ópera de Graz, na Staatsoper de Hamburgo, no Festival de Aix-en-Pro-

vence, e em Tóquio e Milão. Cantou outras obras de Mozart, como a Flauta 

Mágica e Così fan Tutte em Lugano, no El Escorial de Madrid, no Festival 

Mozart de la Coruña e no Festival de Edimburgo. Em 2011 venceu o prêmio 

Abbiati dos críticos italianos por sua interpretação das óperas de Mozart.

LEONARDO NEIVA
Barítono

Nascido em Brasília, Leonardo Neiva é conhecido por sua desenvol-

tura cênica e versatilidade vocal. Foi revelado aos 23 anos e, desde en-

tão, é convidado por teatros do Brasil e do exterior. Leonardo foi muito 

elogiado pela crítica ao representar o papel de Ford (Falstaff, Verdi) na 

Sala São Paulo, junto à Osesp, e no papel principal de Il Barbiere di Si-

viglia (Rossini), junto à Cia. Brasileira de Ópera; bem como no XV° Fes-

tival Amazonas de Ópera ao participar de Tristan und Isolde (Wagner) 

como Kurwenal. No exterior, estreou no Teatro Municipal de Santiago 

como Zurga em Os Pescadores de Pérolas, de Bizet; apresentou Car-

mina Burana, de Carl Orff, no Teatro Nacional de São Carlos, em Lisboa; 

foi Cecco del Vecchio em Rienzi, de Wagner, no Théâtre du Capitole de 

Toulouse; e apresentou recitais e concertos na Itália, Espanha, Portugal, 

Colômbia e eUa. Em 2009, recebeu o XII° Prêmio Carlos Gomes de me-

lhor cantor do Brasil, por atuações como Le Grand-Prêtre de Dagon na 

ópera Samson et Dalila, de Camille Saint-Saëns, Aeneas em Dido & Ae-

neas, de Henry Purcell, bem como Kullervo de Jean Sibelius.



theatro municipal de são paulo_temporada 2013_pg 102

ANDREA ROST
Soprano

Nascida em Budapeste, Andrea Rost graduou-se na Academia de Mú-

sica Liszt Ferenc, com a orientação de Zsolt Bende. Estudou com bolsa 

da Casa de Ópera de Budapeste e estreou como Juliette em Romeo 

e Julieta, de Gounod, em 1989. Em 1991 se tornou solista da Staatsoper 

de Viena, passando a interpretar muitos dos principais papeis do reper-

tório lírico. A plateia exigente de Viena assistiu às suas performances de 

Zerlina (Don Giovanni), Adina (L'Elisir d'Amore), Susanna (As Bodas de Fí-

garo), Lucia (Lucia de Lammermoor) e Violetta (La Traviata), assim como 

suas aparições em concertos. O sucesso internacional veio com a es-

treia de Rigoletto, no Teatro alla Scala, em 1994, tendo sido convidada 

por Ricardo Muti. Apresentou-se diversas vezes no mesmo teatro: em 

1995 como Pamina em A Flauta Mágica; como Gilda (Rigoletto) e no-

vamente como Zerlina e Violetta. No Royal Opera House, em Londres, 

participou da estreia mundial de Elisabeth, obra perdida de Donizetti, 

no papel-título. Em 1996 apresentou-se pela primeira vez no Metropo-

litan de Nova York, como Adina. Recentemente, lançou um CD em que 

canta as árias de Don Giovanni e de As Bodas de Fígaro.

LUCIANA MELAMED
Soprano

Nascida em Curitiba, estudou com a cantora e professora Neyde Tho-

mas. Sua formação acadêmica ocorreu na Universidade Mozarteum, 

em Salzburgo, na Áustria, na classe de Barbara Bonney. Pela Universi-

dade de Indiana, eUa, participou da classe da professora Virginia Ze-

ani. Foi vencedora dos primeiros prêmios no v Concurso de canto Bidu 

Sayão, em 2005, no v Concurso de canto Maria Callas, e no Concurso 

Carlos Gomes. Na Europa, trabalhou com maestros como Maurice Pe-

ress, Christopher Zimmermann, Josef Wallnig, Heiko Förster, Maurizio 

Arena, Adam Fischer, entre outros. No Brasil atuou com Roberto Duarte, 

Alessandro Sangiorgi, Manfred Schmidt, Luis Otavio Santos, Osvaldo 



Colarusso e Alceo Bocchino. Sua experiência em ópera inclui persona-

gens como Pamina, Donna Anna, Fiordiligi, Elletra, Mimi, Musetta, Lau-

retta, Liú, Antonia, Micaela e Condessa. O repertorio sinfônico conta 

com os solos de soprano nos réquiens de Verdi, Brahms e de Mozart; 

além da 2ª e 4ª sinfonias de Mahler.

ENEA SCALA
Tenor

Nascido em Ragusa, na Itália, Enea Scala estudou no Conservatório de 

Bolonha com a soprano Wilma Vernocchi e com o tenor Fernando Cor-

deiro Opa, que ainda o orienta. Estreou em 2006 em Bolonha, na ópera 

Paolo & Francesca, de Mancinelli, e desde então se apresentou em pa-

peis principais de montagens como Castor e Pollux, de Rameau, no The-

ater an der Wien; Così fan Tutte com o Circuito Lombardo; L'Italiana in 

Algeri com o Circuito e em Florença; Il Barbiere di Siviglia em Jesi, Flo-

rença e Rouen; La Cenerentola em Turim e Bologna; Sigismondo e Mosè 

in Egitto na ROF de Pesaro; Il Viaggio a Reims em Pesaro e Florença; La 

Sonnambula com o Circuito Lombardo e em St. Gallen; e em Don Pas-

quale no Glyndebourne Festival Tour. Recentemente cantou Il Turco in 

Italia em Amsterdam, Zaira no Festival de Martina Franca, L'Heure Es-

pagnole no Teatro Massimo de Palermo e L'Italiana in Algeri com AS.LI.

CO. Os compromissos futuros incluem L'Elisir d'Amore com AS.LI.CO, 

L'occasione fa il Ladro no Rossini Opera Festival em Pesaro, Il Barbiere 

di Siviglia em Florença, La Finta Giardiniera em Lille e Glyndebourne e 

Guillaume Tell em Munique.

PABLO KARAMAN
Tenor

O italiano-argentino Pablo Karaman estudou composição e regência or-

questral na Universidade de Córdoba, na Argentina, e foi aluno convidado 

da Staatsoper de Berlim, na Alemanha, tendo aulas com Marcelo Alvarez 
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e Montserrat Caballè. Atualmente é aluno de Marcello Giordani na Itália 

e de Bill Schuman em Nova York. Sob a direção do maestro Daniel Oren, 

Karaman fez sua estreia como Don Ottavio no Teatro Verdi di Salerno, na 

Itália. Destacam-se as participações nas óperas Falstaff, Don Giovanni, Lu-

cia di Lammermoor, La Traviata, La Bohème e Rigoletto. Ele trabalhou com 

regentes como José Cura, Anton Coppola, Stefano Ranzani, Anton Reck e 

Fabrizio Maria Carminati; diretores cênicos como Giancarlo del Mônaco, 

Marco Gandini, Francesco Esposito, Ivan Stefanutti e Gabriele Lavia. Recen-

temente, Pablo Karaman cantou no Festival Radio France em Montpellier 

e apresentou Carmina Burana no Teatro Bellini di Catania.

MONICA BACELLI
Mezzo Soprano

Monica Bacelli estudou com Maria Vittoria Romano e Donato Martorella, 

graduando-se no Conservatório Musical de Pescara, na Itália. Vence-

dora da competição Belli, estreou na cidade de Spoleto, como Che-

rubino em As Bodas de Fígaro e como Dorabella em Così fan Tutte. 

Desde então, a carreira a levou a importantes palcos, como o La Scala 

de Milão, o Staatsoper de Viena, o Festival de Salzburgo e a Royal 

Opera House - Covent Garden, de Londres. Considerada uma das prin-

cipais intérpretes contemporâneas da atualidade, participou de diver-

sas estreias mundiais, entre elas Antígona, composta por Ivan Fedele, 

no Teatro Maggio Musicale de Florença, interpretando o papel-título; 

e Le Bel Indifferent, de Tutino. Ela tem também uma longa colabora-

ção com Luciano Berio, que escreveu para ela o papel de Marina em 

Outis, apresentada no Teatro alla Scala.

ADRIANE QUEIROZ
Soprano

A soprano brasileira Adriane Queiroz realizou sua educação musical na 

Universidade do Pará, na Universidade de Missouri e na Universidade 



de Música de Viena. Sua estreia vienense ocorreu como Antonia (O Ho-

mem de la Mancha) na Volksoper de Viena. Desde 2002 é membro da 

Staatsoper de Berlim, onde cantou como Musetta (La Bohème), Zerlina 

(Don Giovanni) Despina (Così fan Tutte) e Susanna (As Bodas de Fígaro). 

Além do compromisso com Berlim, se apresentou no Festival de Salz-

burgo, em A Helena Egípcia (de Strauss), sob a regência de Fabio Luisi, 

como Micaela (Carmen) no Pará, e como Susanna (As Bodas de Fígaro), 

sob a regência de Simone Young, na Staatsoper de Hamburgo. Adriane 

Querioz é também uma grande cantora de concertos e recitais. Sob a 

regência de Pierre Boulez ela cantou a 8ª Sinfonia de Mahler no Musi-

kverein de Viena. Foi convidada do Festwochen de Viena, do Kammer-

musik Festival Stift Rein e do Schoenenberg Center. Recentemente, se 

apresentou como Donna Anna (Don Giovanni) no Teatro Nacional de 

Weimar e realizou uma turnê com o pianista Semion Skigin em Mos-

cou e São Petersburgo. 

DAVIDE LUCIANO
Barítono

Davide Luciano nasceu de uma família musical em Benevento, na Itália, 

e aprendeu a tocar diversos instrumentos. Aos 19 anos o pai o encora-

jou a estudar canto com Gioacchino Zarrelli, aluno do grande Rodolfo 

Celletti. Aos 24 participou da primeira competição vocal, da Associa-

zione Lirica e Concertistica Italiana, onde obteve o prêmio de melhor 

estreante. Alcançou também o primeiro lugar e a escolha do público do 

Premio Internazionale di Canto Lirico Santa Chiara, em Nápoles. O pri-

meiro papel em uma ópera foi Papageno, de A Flauta Mágica, no pro-

jeto Opera Domani. Davide participou da Accademia Rossiniana, em 

Pesaro, dirigida por Alberto Zedda, e foi selecionado para interpretar 

Don Profondo (de Un Viaggio a Reims) no Festival de Ópera Rossini. 

Desde então tem se apresentado junto ao Circuito Lírico Lombardo em 

teatros de Pavia, Brescia, Cremona, Como, Novara e Ravena, onde can-

tou os papéis de Haly e Taddeo em L'Italiana in Algeri.
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SAULO JAVAN
Baixo

Reconhecido pela crítica como um dos grandes artistas de ópera do 

Brasil, tem se apresentado nas principais casas de concerto do país, 

como a Sala São Paulo, o Theatro Municipal de São Paulo, Theatro São 

Pedro, Teatro Tobias Barreto, Teatro Santa Isabel, entre outros. Gravou 

a Sinfonia Ameríndia de Villa-Lobos com a Osesp, interpretou Pe. José 

de Magdalena, de Villa-Lobos, Bonzo em O Rouxinol, Ramphis em Aida, 

Dulcamara em L'Elisir d'Amore, Don Pasquale, Simone em Gianni Schic-

chi e na Petite Messe Solennelle de Rossini. Integrou o elenco da Cia. 

Brasileira de Ópera e cantou o papel de Bozo na estreia da ópera Dulci-

néia e Trancoso, de Eli-Eri. Outras performances incluem Salieri em Mo-

zart & Salieri, O Homem dos Crocodilos de Arrigo Barnabé, O Franco 

Atirador de Weber, Don Giovanni e As  Bodas de Fígaro de Mozart, Al-

cina de Händel, Escamillo em La Tragédie de Carmen, Treemonisha de 

Scott Joplin e o musical O Fantasma da Ópera. Em 2002, venceu o Con-

curso de Canto Villa-Lobos.

NORBERT STEIDL
Barítono

Nascido em Lienz, na Áustria, graduou-se pela Universidade Mozar-

teum de Salzburgo, na classe de Barbara Bonney, e recebeu o prêmio 

Hanna Ludwig, concedido ao melhor cantor austríaco formado no ano.

Sua experiência profissional inclui personagens como Papageno, Gu-

glielmo, Figaro, Leporello, Masetto, Belcore e Schaunard. Na Europa, 

trabalhou com maestros e diretores como Riccardo Muti, Josef Wallnig, 

Eike Grahms, Kai Röhrig, Luis Otávio Santos, Vince Mendoza, Alessan-

dro Sangiorge, entre outros. Participou do renomado Festival de Salz-

burgo em Apollo et Hyacinthus no conjunto das 22 óperas de Mozart 

gravadas pela Deutsche Gramophone, sob regência de Josef Wallnig e 

com direção cênica de Jon Dew. Também no Festival de Salzburgo par-

ticipou da ópera Il Matrimonio Inaspettato, de Paisiello, com regência 



de Riccardo Muti. No repertório camerístico, focado na literatura alemã, 

apresentou-se em diversos recitais com obras como Dichterliebe, Win-

terreise, Die Schöne Müllerin e Des Knaben Wunderhorn.

FELIPE OLIVEIRA
Barítono

Em 2004 Felipe Oliveira decidiu deixar o curso de medicina no 4° ano 

para dedicar-se inteiramente à música. Estudou canto com Fátima de 

Brito em Maceió, esteve sob a orientação de Martha Herr na Unesp e se 

aperfeiçoou com Isabel Maresca. Após conquistar diversos prêmios em 

concursos de canto do Brasil, mudou-se para o Reino Unido. Estudou 

ópera e performance no Royal Consevatoire of Scotland, em Glasgow, 

e atualmente é aluno da Academia Mirella Freni em Modena, na Itália.

Como solista, já cantou com a Royal Scottish National Orchestra, a En-

glish Chamber Orchestra, a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, as 

filarmônicas do Amazonas e do Espírito Santo, a Accademia della Or-

chestra Mozart, de Bolonha, a FGv Mitteleuropa Orchestra e a Orches-

tra Regionale della Emilia Romagna, entre outras. Em ópera, já cantou 

os papéis-título de Don Giovanni, Eugene Oneguin e Don Pasquale. Foi 

Papageno em A Flauta Mágica, Morales e Dancairo em Carmen, Gu-

glielmo em Così fan Tutte, Bartolo em O Barbeiro de Sevilha, Fígaro em 

As Bodas de Fígaro e Schaunard em La Bohème.

LUÍSA KURTZ
Soprano

Natural de Porto Alegre, Luísa começou a trajetória musical na infância, ao 

violino. Formou-se Bacharel em Canto pela Universidade Federal de Pe-

lotas e, em 2010, passou a residir na Itália, para se aperfeiçoar com a so-

prano Luisa Giannini. Luísa Kurtz interpretou papéis como The Governess 

(A Volta do Prafuso), Fiordiligi (Così fan Tutte), Gilda (Rigoletto), Rosina e 

Berta (O Barbeiro de Sevilha), Frasquita (Carmen) e Papagena (A Flauta 
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Mágica).  Atuou em versões encenadas de Carmina Burana, de Carl Orff, 

e Il Combattimento di Tancredi e Clorinda, de Monteverdi, esta última no 

Teatro Olimpico di Vicenza, na Itália. Cantou sob regência de Alessandro 

Sangiorgi, Isaac Karabtchevsky, John Neschling, Karl Martin, Steven Mer-

curio, Yoram David, Victor Hugo Toro, entre outros. Atua frequentemente 

como solista convidada junto a orquestras nacionais e internacionais, in-

terpretando obras como O Messias de Händel, Ein Sommernachtstraum 

de Mendelssohn e Ein Deutsches Requiem de Brahms, entre outras.

CARLA COTTINI
Soprano

Vencedora do Prêmio Revelação no Concurso de Canto Maria Callas 

de Jacareí, em 2011, Carla Cottini tem se destacado por sua apurada 

técnica, belo timbre e marcante presença cênica. Estreou no Theatro 

Municipal de São Paulo em 2011 como Ida, em O Morcego, e interpre-

tou Musetta em La Bohème com a Orquestra Sinfônica de Sergipe. Em 

2012 cantou na primeira audição mundial da obra Fantasia Gabriela, 

de André Mehmari, escrita por encomenda da Orquestra Sinfônica da 

Bahia para as comemorações do centenário de Jorge Amado. Partici-

pou em São Paulo dos musicais My Fair Lady (em 2007, sob a direção de 

Jorge Takla), Esta É a Nossa Canção (em 2009, sob a direção de Charles 

Randolph Wright) e Cats (2010, sob a direção de Richard Staford). Recen-

temente esteve sob orientação de Louis Salemno (repertório italiano), Laila 

Barnat (repertório francês), Ana Luisa Chova (técnica vocal) e Hussan Park. 

Além de sua dedicação ao canto lírico, Carla Cottini tem formação em artes 

cênicas, jazz dance e ballet clássico na Casa de Artes OperÁria.

JENS-ERIK AASBØ
Baixo

O baixo Jens-Erik Aasbø é formado pela Academia de Ópera da No-

ruega. Durante os estudos, interpretou os papéis de Rocco (Fidelio, de 



Beethoven), Collatinus (The Rape of Lucretia, de Britten), Geronimo (Il 

Matrimonio Secreto, de Cimarosa), Don Alfonso (Così fan Tutte, de Mo-

zart), Zuniga (Carmen, de Bizet) e Kecal (A Noiva Vendida, de Smetana). 

Em anos posteriores ele se dedicou a papéis como Daland em O Ho-

landês Voador, Fasolt em O Ouro do Reno, Hunding em A Valquíria, de 

Wagner, e o Faraó e Ramfis em Aida, de Verdi. Foi um solista aprendiz 

na Ópera Nacional da Noruega, em Oslo, onde participou de produ-

ções como Tristão e Isolda, A Flauta Mágica e Macbeth. Como convi-

dado daquela casa, atuou como o primeiro Nazareno de Salomé, de 

Strauss, e Masetto em Don Giovanni.

MARCELO OTEGUI
Baixo

O baixo uruguaio Marcelo Otegui, nascido em Salto, estudou com ma-

estros como Juan Carlos Gebelin e Graciela Pérez Casas. Teve aulas de 

repertório com Susana Cardonnet e aperfeiçoou-se em Paris com a me-

zzo-soprano romena Viorica Cortez. Obteve os primcisos prêmios nos 

quatro concursos internacionais que participou, em Rosário, Argentina 

(2005), em Trujillo, Peru (2006) e San Juan, Argentina (2008 e 2009). 

Apesar de cantar desde 1995 como solista em concertos sinfônicos, co-

rais, missas, oratórios e cantatas, estreou em ópera em 2005, como o 

protagonista de As Bodas de Fígaro, de Mozart. Desde então tem atu-

ado em produções da Argentina, Brasil, Chile e Peru, em papéis como 

Sarastro (A Flauta Mágica), Colline (La Bohème), Angelotti (Tosca), Don 

Basílio (O Barbeiro de Sevilha), Ferrando (Il Trovatore) e Sparafucile (Ri-

goletto); sob a regência de maestros como Reinaldo Censabella, Ligia 

Amadio, Martin Lebel, Silvio Viegas, Rani Calderón, Victor Hugo Toro e 

Emmanuel Siffert; e sob a direção de diretores como Roberto Oswald, 

Marga Niec, Pier Francesco Maestrini, Massimo Pezzutti e Jean-Louis Pi-

chon. Em 2004 gravou como solista a atual versão oficial do Hino Na-

cional Uruguaio.
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DON GIOVANNI

Pianistas Correpetidores
Anderson Brenner
Marizilda Ribeiro
Paulo Almeida
Rafael Andrade
Atores
Alex Bingó
Alexandre Cardoso
Dana Almie
Diego Reis
Giballin Gilberto
Leila Bass
Leonardo Helmer
Livio Lima
Mameh
Patricia Pressutti
Tuca Martins
Victor Gomes
Produtora de Figurinos
Fernanda Câmara
Modelista
Nilda Dantas
Costureiras
ND Ateliê
Elisangela
Cristina França
Ivete Dias
Lúcia Medeiros
Maria Selvi
Maria Alves
Visagista
Simone Batata
Assistente de Visagismo
Tiça Camargo
Maquiadores
Sheila Campos
Rebeca de Magalhães
Caroline Gonzaga
Mari Souza
Marina Silva
Gleice Diana
Alina Peixoto
Isabel Vieira
Tamyris Alves
Bia Bombom
Keylla Aguiar
Joyce Mendes

Sinopse, notas, libreto e gravações 
de referência
Irineu Franco Perpetuo
Legendas
Hugo Casarini
Imagens
pp. 8-9 - Marcela Poch

OrqueStrA SINFôNICA 
MuNICIPAL De SãO PAuLO

Primeiros-violinos
Pablo De León (spalla)
Martin Tuksa (spalla)
Maria Fernanda Krug
Fabian Figueiredo
Adriano Mello
Fábio Brucoli
Fábio Chamma
Fernando Travassos
Francisco Ayres Krug
Graziela Fortunato
Heitor Fujinami
John Spindler
José Fernandes Neto
Mizael da Silva Júnior
Paulo Calligopoulos
Rafael Bion Loro
Sílvio Balaz
Djavan Caetano**
Juan Rossi**
Segundos-violinos
Andréa Campos*
Laércio Diniz*
Nadilson Gama
Otávio Nicolai
Alex Ximenes
André Luccas
Angelo Monte
Edgar Montes Leite
Evelyn Carmo
Liliana Chiriac
Oxana Dragos
Ricardo Bem-Haja
Sara Szilagyi
Ugo Kageyama
Gérson Nonato**
Helena Piccazio**
Cristiane Cabral**

Hanry Dawson**
Karen Crippa**
Violas
Alexandre De León*
Silvio Catto*
Abrahão Saraiva
Tânia de Araújo Campos
Adriana Schincariol
Antonio Carlos de Mello
Eduardo Cordeiro
Eric Schafer Licciardi
Marcos Fukuda
Roberta Marcinkowski
Elisa Monteiro**
Jessica Wyatt**
Pedro Visockas**
Violoncelos
Mauro Brucoli*
Raïff Dantas Barreto*
Cristina Manescu
Ricardo Fukuda
Flávia Scoss Nicolai
Gilberto Massambani
Iraí de Paula Souza
Joel de Souza
Maria Eduarda Canabarro
Sandro Francischetti
Teresa Catto
Contrabaixos
Rubens De Donno*
Sérgio de Oliveira*
Mauro Domenech
Ivan Decloedt
Miguel Dombrowski
Ricardo Busatto
Sanderson Cortez Paz
Sérgio Scoss Nicolai
Walter Müller
André Teruo**
Flautas
Cássia Carrascoza*
Marcelo Barboza*
Cristina Poles
Michel de Paula
Oboés
Alexandre Ficarelli*
Rodrigo Nagamori*
Giane Martins
Marcos Mincov



Roberto Araújo
Clarinetes
Otinilo Pacheco*
Luís Afonso Montanha*
Diogo Maia Santos
Domingos Elias
Marta Vidigal
Fagotes
Ronaldo Pacheco*
Fábio Cury*
Marcelo Toni
Marcos Fokin
Osvanilson Castro
trompas
André Ficarelli*
Luiz Garcia*
Angelino Bozzini
Daniel Misiuk
David Misiuk
Deusenil Santos
Rogério Martinez
Vagner Rebouças
trompetes
Fernando Guimarães*
Marcos Motta*
Breno Fleury
Eduardo Madeira
Albert Santos**
trombones
Roney Stella*
Gilberto Gianelli*
Hugo Ksenhuk
Luiz Cruz
Marim Meira
tuba
Gian Marco de Aquino*
Bandolim
Sílvio Catto**
Harpa
Angélica Vianna*
Piano
Cecília Moita*
Cravo contínuo
Rafael Andrade**
tímpanos
John Boudler**
Sérgio Coutinho (assistente)
Percussão
Marcelo Camargo*

Magno Bissoli
Paschoal Roma
Reinaldo Calegari
Sérgio Coutinho
Gerente da Orquestra
Clarisse De Conti
Assistente
Yara de Melo
Inspetor
Carlos Nunes
Montadores
Alexandre Greganyck
Paulo Broda
Vítor Hugo de Oliveira

* Chefe de naipe
** Músico convidado

COrAL PAuLIStANO

regente titular
Bruno Greco Facio
regente Assistente
Sergio Wernec
Pianistas
Renato Figueiredo
Rosana Civile
Sopranos
Aymée Wentz
Eliane de Aquino
Hye Kyung Hong Kim
Luciana de Aguiar Crepaldi
Ludmila de Carvalho
Marly Jaquiel Ramos
Narilane Camacho
Raquel Manoel
Rosemeire Moreira
Vanessa Mello de Souza
Viviane Rocha
Zoe Clare Ramsden
Contraltos
Aline Réa
Andréia de Abreu
Lucia Peterlevitz
Maria Lucia Waldow 
Renata Mumme Pesciotto
Samira Kalil Rahal
Silvana Ferreira
Tânia Viana

Vivian Delfini
tenores
Alexandre Bialecki
Danilo Stollagli
Fabio Diniz 
Helder Savir
José Antonio Palomares
Fernando Mattos
Pedro Vaccari
Ricardo Iozi
Baixos
Ademir da Costa Silva
André Aguiar Angenendt
Jonas Mendes
José Maria Cardoso
Josué Alves Gomes
Marcelo Santos
Paulo Menegon
Paulo Rocha Vaz
Xavier Silva
Inspetor
Dílson Corrêa
Montador
Ivo Barreto
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PreFeIturA DO MuNICÍPIO 
De SãO PAuLO

Prefeito
Fernando Haddad
Secretário Municipal de Cultura
Juca Ferreira

FuNDAÇãO tHeAtrO 
MuNICIPAL De SãO PAuLO
Diretor Geral
José Luiz Herencia
Diretora de Gestão
Ana Flávia Cabral Souza Leite

INStItutO BrASILeIrO
De GeStãO CuLturAL
Presidente do Conselho
William Nacked
Diretora executiva
Isabela Galvez

Diretor Artístico
John Neschling

Diretora de Produção
Cristiane Santos
Diretora de Desenvolvimento 
Institucional
Aline Sultani

DIretOrIA GerAL
Assessoria
Maria Carolina G. de Freitas
Egberto Cunha
Sofia Amaral Ramos
Secretária
Ana Paula Sgobi Monteiro
Cerimonial
Maria Rosa Tarantini Sabatelli

DIretOrIA ArtÍStICA
Assessoria da Direção Artística
Stefania Gamba
Luís Gustavo Petri
Secretária
Eni Tenório dos Santos

Coordenação de Programação 
Artística
João Malatian
Diretor técnico
Juan Guillermo Nova
Assistente da Direção técnica
Giuseppe Cangemi
Figurinista residente
Veridiana Piovezan
Assistente
Emília Reily
Assistente de Direção Cênica
Julianna Santos
Assistente de Direção Cênica e 
Casting
Sérgio Spina

ArquIVO ArtÍStICO
Coordenadora
Maria Elisa P. Pasqualini
Assistente
Catarina Fernandes Oliveira
Arquivistas
Giancarlo Carreto
Karen Feldman
Leandro José Silva
Leandro Ligocki
Copista
Ana Cláudia Oliveira

DIretOrIA De DeSeNVOLVIMeNtO 
INStItuCIONAL
Coordenadora de Projetos
Violêta Saldanha Kubrusly
Assessores
Charles Bosworth
Pergy Nely Grassi Ramoska
Ação educativa
Aureli Alves De Alcântara
Cristina Gonçalves Nunes

CeNtrO De DOCuMeNtAÇãO
Chefe de seção
Mauricio Stocco
equipe
Lumena A. de Macedo Day

PrODuÇãO eXeCutIVA
Gabriel Barone
Wanderley Santos da Silva

DIreÇãO De PrODuÇãO
Produtora
Rosa Casalli
Assistentes
Aelson Lima
Arthur Costa
Pedro Guida

PALCO
Diretor de Palco
Ronaldo Zero
Chefe da Cenotécnica
Aníbal Marques (Pelé)
Chefe de Palco
Sidnei Garcia da Fonseca (Sidão)
técnicos de Palco
Antonio Carlos da Silva
Edival Dias
Edson Astolfi
Jesus Armando Borges
João Batista B. da Cruz
Jorge R. do Espírito Santo
José Muniz Ribeiro
Lourival Fonseca Conceição
Luis Carlos Leão
Rodrigo Nascimento
Thiago Panfieti
Wilson José Luis
Assistentes
Elisabeth de Pieri
Ivone Ducci
Contrarregras
Alessander de Oliveira
Rodrigues
Bruno Farias
Carlos Bessa
Diogo Vianna
Julio de Oliveira
Marcelo Bessa
Marcelo Luiz Frosino
Piter Silva
Chefe de Som
Sérgio Luis Ferreira
Operadores de Som
Guilherme Ramos



Kelly Cristina da Silva
Chefe de Iluminação
Cristiano Paes
Iluminadores
Anselmo Plaza
Eduardo Vieira de Souza
Igor Augusto de Oliveira
Rafael Plaza
Valeria Regina Lovato
Yuri Melo
Camareiras
Alzira Campiolo
Maria Auxiliadora
Lindinalva Margarida Celestino
Maria Gabriel Martins
Marlene Collé
Nina de Mello
Regiane Bierrenbach
Tonia Grecco

CeNtrAL De PrODuÇãO – 
CHICO GIACCHIerI
Coordenação de Costura
Elisa Gaião Pereira
Assistente
Ivani Rodrigues Umberto
Coordenação de Figurinos
Marcela de Lucca M. Dutra
Coordenador de Cenário
Aloísio Sales
Carpinteiros
Claudio Nunes Pinheiro
Ermelino Terrible Sobrinho
Aderecista
Claudio Henrique da Cruz
expediente
José Carlos Souza
José Lourenço
Paulo Henrique Souza

DIretOrIA De GeStãO
Assessora
Lais Gabriele Weber
Juliana do Amaral Torres
Secretária
Oziene Osano dos Santos

NÚCLeO JurÍDICO
Assessora
Carolina Paes Simão
Assistente Jurídico
João Paulo Alves Souza

ASSIStÊNCIA ADMINIStrAtIVA
Alexandro Robson Bertoncini
SeÇãO De PeSSOAL
Cleide Chapadense da Mota
José Luiz P. Nocito
Solange F. Franca Reis
Tarcísio Bueno Costa

PArCerIAS
Suzel Maria P. Godinho

CONtABILIDADe
Alberto Carmona
Cristiane Maria Silva
Diego Silva
Marcio Aurélio Oliveira Cameirão
Thiago Cintra de Souza

COMPrAS e CONtrAtOS
George Augusto Rodrigues
Jessica Elias Secco
Marina Aparecida B. Augusto

COrPOS eStÁVeIS
Paula Melissa Nhan
Juçara Aparecida de Oliveira
Vera Lucia Manso

INFrAeStruturA
Marly da Silva dos Santos
Antonio Teixera Lima
Cleide da Silva
Esmeralda Rosa dos Prazeres
Eva Ribeiro
Israel Pereira de Sá
Luiz Antonio de Mattos
Maria Apª da Conceição Lima
Pedro Bento Nascimento
Almoxarifado
Nelsa Alves Feitosa da Silva
Bens Patrimoniais
José Pires Vargas

INFOrMÁtICA
Ricardo Martins da Silva
Renato Duarte
estagiários
Emerson de Oliveira Kojima
Victor Hugo A. Lemos

ArquIteturA
Lilian Jaha
estagiários
Marina Castilho
Vitória R. R. dos Santos

SeÇãO tÉCNICA De 
MANuteNÇãO
Edisangelo Rodrigues da Rocha
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