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Marcos Portugal: «Frenar vorrei le lagrime»1 

Introdução  

David Cranmer 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa 

 

Se Marcos Portugal (1762-1830) foi de todos os compositores portugueses 
de sempre aquele que maior celebridade internacional granjeou, esta fama teve 
várias particularidades. Em primeiro lugar, enquanto as mais populares das 
suas óperas compostas em Itália entraram nos circuitos internacionais, com 
representações por toda a Europa, nas dezenas de teatros que encenavam 
óperas italianas, pelo contrário, as compostas em Lisboa pouco circularam. 
Deste último grupo, exceções notáveis são apenas L’oro non compra amore, a 
única a atingir uma popularidade generalizada em Itália e no resto da Europa, e 
La morte di Semiramide, que, graças à célebre prima donna Angelica Catalani, fez 
furor, mas limitada a Londres, Dublin e Paris. Em segundo lugar, enquanto 
foram as óperas cómicas que atingiram o maior número de produções, quer 
dramme giocosi em dois atos, por exemplo, Le confusioni della somiglianza, o siano i 
due gobbi, ou La donna di genio volubile, quer farse em um ato, tais como Lo 
spazzacamino principe ou Le donne cambiate, em termos de árias soltas, a julgar 
pelos exemplares que nos chegaram, são as das suas opere serie que atraíram 
maior interesse. Este último fenómeno deve-se provavelmente a dois fatores: 
primeiro, que eram introduzidas em óperas onde originalmente não 
pertenciam, por preferência do seu intérprete (um direito inalienável que os 
cantores tinham), e, segundo, o seu uso em concerto, onde as árias operáticas 
faziam parte habitual de programas mistos de música vocal e instrumental, 
uma combinação que hoje em dia nos pode parecer estranho, mas que na altura 
era o costume. Dentro deste contexto, a ária «Frenar vorrei le lagrime» ocupa 
um lugar de destaque, não só pela maneira como várias prime donne (três em 
particular) a adotaram, como também pelas transformações que sofreu neste 
processo. 

                                                             
1 Este texto foi reutilizado de forma substancial em «Gli Orazi e i Curiazi: Marcos Portugal, 
Domenico Cimarosa e a ária, “Frenar vorrei le lagrime”», da autoria de Martim Sousa Tavares e 
o presente autor, editado como capítulo VIII de David Cranmer (coord.) (2012). Marcos Portugal: 
uma reavaliação. Lisboa: Edições Colibri/CESEM, 217-222. 
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Integra originalmente a ópera Gli Orazi e i Curiazi, opera seria que Marcos 
Portugal compôs para a inauguração do Teatro Nazionale de Ferrara a 2 de 
setembro de 17982. O libreto em causa tinha sido elaborado pelo Advogado 
Antonio Simeone Sografi para a ópera homónima de Domenico Cimarosa, 
estreado no Teatro La Fenice, em Veneza, no Carnaval do ano anterior. Na 
versão do texto musicado por Portugal foram introduzidas apenas duas 
alterações significativas: às duas árias para Orazia, o papel da prima donna. Estas 
alterações são, de facto, curiosas, no sentido de que a cantora deste papel foi a 
mesma em ambas estas óperas: Giuseppa Grassini. Só se pode supor que, 
embora compostas especificamente para ela, as árias originais já não se 
adequavam à sua voz. Assim, «Naqui è ver tra grandi eroi» (Ato I, Cena 10) foi 
substituída por «Frenar vorrei le lagrime», a ária aqui reproduzida; «Se pietà 
nel cor serbate» (Ato II, Cena 7) foi substituída por «Ah pietà del pianto mio». 

A versão de Gli Orazi e i Curiazi de Marcos Portugal teve apenas uma 
reposição, no Teatro La Fenice, em Veneza, onde foi estreada a 17 de Novembro 
de 1798 e teve sete récitas3. Embora conste do libreto para esta produção «La 
Musica tutta nuova del celebre Sig. Maestro Marco Portogallo al servizio di S. 
M. Fedelissima», a música era «toda nova» não no sentido de se tratar de uma 
estreia absoluta, o significado mais habitual para esta expressão, mas antes 
completamente diferente da ouvida na ópera de Cimarosa, no ano anterior. 
Mais uma vez, nesta produção, quem desempenhou o papel de Orazia foi 
Giuseppa Grassini. 

O grande interesse da ária «Frenar vorrei le lagrime» só começa, 
contudo, a partir do momento em que se liberta do seu contexto original, na 
ópera de Marcos Portugal, e entra em Gli Orazi e i Curiazi de Cimarosa, pois por 
muito que esta versão da ópera acabe por eclipsar a do nosso compositor, a ária 
ganha uma série de adeptos que entendem exercer o seu direito de preferência, 
substituindo a ária de Cimarosa pela de Portugal. Só em 1800, por exemplo, 
segundo os respetivos libretos, três prime donne efetuaram esta substituição: 
Teresa Bertinotti, em Bolonha (Teatro Zagnoni?), na Primavera; Luigia 
Caldarini, em Verona (Teatro della Accademia Filarmonica) e Vicenza (Teatro 
Nuovo), no Verão, nestas duas produções também substituindo «Se pietà nel 
cor serbate» por «Ah pietà del pianto mio»; e Anna Morichelli Bosello, em 
Trieste  (Teatro Cesareo Regio),  no Outono  (ver Quadro I).   A própria Grassini 

 
                                                             
2 Paolo Fabbri e Maria Chiara Bertieri (org.) (2004). I teatri di Ferrara: il Comunale, 2 vols. Lucca: 
Libreria Musicale Italiana, II, 3-4. 
3 Franco Rossi (2002). Venezia 1795-1802: La cronologia degli spettacoli e il «Giornale dei Teatri». 
Venezia: Edizioni Fondazione Levi, 134-135. Este autor engana-se, no entanto, ao atribuir a 
música a Cimarosa. A autoria no libreto é inequívoca, confirmada pela referência à «Musica 
tutta nuova». 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Compositor Ópera/concerto Local e data Intérprete Observações 
Versão original 

Portugal Gli Orazi e i Curiazi Ferrara 
1798 (setembro) 

Giuseppa 
Grassini 

<libreto I-Bam, Bc, Fm, FEc, Rsc, Vgc, 
US-BE>  
Estreia absoluta da ópera e da ária 

Portugal Gli Orazi e i Curiazi Veneza  
1798 (novembro) 

Giuseppa 
Grassini 

<libreto F-Pn, I- Mb, Pci, Rsc, Vt, 
Vlevi, Vnm, US-Wc > 
Única reposição da ópera de MP 

Cimarosa Gli Orazi e i Curiazi Bologna  
1800 (Primavera) 

Teresa 
Bertinotti 

<libreto GB-Lbl> 
 

Cimarosa Gli Orazi e i Curiazi Reggio nell’Emilia  
1800 (Feira de 
maio) 

Teresa 
Bertinotti 

<libreto I-Fm> 
 

Cimarosa Gli Orazi e i Curiazi Verona  
1800 (Verão) 

Luigia 
Caldarini 

<libreto I-Vcg> 
 

Cimarosa Gli Orazi e i Curiazi Vicenza 
1800 (Verão) 

Luigia  
Caldarini 

<libreto I-Ms, VIb> 
 

Cimarosa Gli Orazi e i Curiazi Trieste 
1800 (Autunno) 

Anna 
Morichelli 
Bosello 

<libreto I-Vm> 
 

Mayr Ginevra di Scozia Génova 
1803 (Carnaval) 

[Giuseppa 
Grassini]4 

<Partitura em manuscrito I-Mc>  
 

Cimarosa Gli Orazi e i Curiazi Londres 
1805 (maio) 

Giuseppa 
Grassini 

<libreto GB-Lbl, US-Wc >  
Esta produção deu origem à edição 
impressa aqui reproduzida. 

Cimarosa Gli Orazi e i Curiazi Paris 
1810 (janeiro) 

Giuseppa 
Grassini 

<libreto F-Pn> 

Cimarosa Gli Orazi e i Curiazi Paris 
1813 (junho) 

Marianna 
Sessi 

<libreto F-Pn> 

Cimarosa Gli Orazi e i Curiazi Paris 
1815 (novembro) 

Giuseppa 
Ferlendis 

<libreto F-Pn> 

Cimarosa Gli Orazi e i Curiazi 
(em versão de 
concerto) 

Veneza 
1817 (setembro) 

Giuseppa 
Grassini 

<libreto I-Bc, Mb, Pu, Vcg > 
«Gran Concerto no Teatro 
Vendramin» 

Cimarosa Gli Orazi e i Curiazi Paris 
1823 (dezembro) 

Giuditta 
Pasta 

<libreto F-Pn> 

Versão revista 
Portugal La Zaira Lisboa 

1804 (Verão) 
Angelica 
Catalani 

<libreto I-Rsc, P-La >  
<Partitura em manuscrito P-La> 

Portugal concerto Paris 
1806 (17 setembro) 

Angelica 
Catalani 

<Courrier des Spectacles, 17/09/1806; 
refere apenas «Grand air de Zaire»> 

Portugal La morte di Semiramide Londres 
1806 (dezembro) 

Angelica 
Catalani 

<libreto GB-Lbl> Esta produção deu 
origem às edições impressas da ária 
associadas com Angelica Catalani. 

Portugal concerto Nápoles 
(Quaresma) 

Angelica 
Catalani 

<Allgemeine musikalische Zeitung,  
vol. XIX, col. 505, 23/07/1817> 

Nasolini La morte di Semiramide Nápoles 
1817 (Verão) 

Isabel 
Colbran 

<Allgemeine musikalische Zeitung,  
vol. XIX, col. 505, 23/07/1817>  
<Partitura em manuscrito B-Bc 
pertencente a Colbran> 

Quadro I: Récitas da ária «Frenar vorrei le lagrime» referidas no texto 

 

cantou «Frenar vorrei le lagrime» sistematicamente nas produções posteriores 
de Gli Orazi e i Curiazi, de Cimarosa, em que atuou, tais como em Londres 
(1805) e Paris (1810). Também perto do fim da sua carreira, conforme o libreto 
do «Gran concerto di madama Grassini, ristretto degli Orazi e Curiazi , poesia 
del celebre signor avvocato Sografi, musica dell'immortale maestro Cimarosa e 
del celebre signor maestro Portogallo composta per la stessa opera, da eseguirsi 

                                                             
4 Para a identificação da cantora, ver Roberto Verti (ed.). Un almanacco drammatico. L’indice de’ teatral spettacoli 1764-1823, 
Pesaro: Fondazione Rossini, 1996. 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nel nobile Teatro Vendramin San Luca [di Venezia] nel mese di settembre 
1817», foi com a ária de Marcos Portugal que terminou o primeiro ato. Em Paris, 
a tradição estabelecida por Grassini foi seguida por Marianna Sessi, em 1813, 
Giuseppa Ferlendis, em 1815, e Giuditta Pasta, em 18235. 

No entanto, o uso desta ária não se limitou a produções de Gli Orazi e i 
Curiazi. Também se encontra, por exemplo, numa produção de Ginevra di Scozia, 
de Johann Simon Mayr, realizada em Génova, no Carnaval de 1803, um facto 
veiculado por um manuscrito conservado na Biblioteca do Conservatorio 
Giuseppe Verdi, em Milão6. Não deve surpreender que quem a cantou foi a 
Grassini. 

Se tivéssemos apenas os dados relatados até aqui, poderíamos já concluir 
que «Frenar vorrei le lagrime» teve uma carreira destacada. No entanto, esta 
história tem outro ramo. Das produções referidas de Gli Orazi e i Curiazi, de 
Cimarosa, no ano de 1800, em três delas – as de Verona, Vicenza e Trieste – 
quem desempenhou o papel de Curiazio (originalmente composto para o 
grande castrato Girolamo Crescentini) foi Angelica Catalani7. Pouco depois, esta 
cantora foi contratada para o Real Teatro de São Carlos, em Lisboa, onde 
chegou a cantar entre Setembro de 1801 e o Carnaval de 1806. Ao longo deste 
período Marcos Portugal, como diretor musical do Teatro e, a partir de 1803, 
especificamente da sua companhia de opera seria, compôs uma série de óperas, 
sobretudo com a voz dela em mente. Entre estas está La Zaira, composta 
originalmente em 1802 e revista pelo autor em 1804. Uma das diferenças 
principais na versão revista é a introdução, no ato II cena 7, de uma nova versão 
de «Frenar vorrei le lagrime», transposta uma quarta para cima (de Ré maior 
para Sol) e mais extensa do que a original, com escalas e outras passagens mais 
adequadas à exibição da sua voz. 

Ignora-se se a iniciativa para esta alteração específica veio do compositor 
ou da cantora, que, como verificámos, já terá ouvido a versão original várias 
vezes ainda em Itália. Certo é que a partir desse momento «Frenar vorrei le 
lagrime» ocupou um lugar permanente no repertório da Catalani. Esta, em 
1806, em Paris, de passagem de Lisboa para Londres (via Madrid e Bordéus), 
incluiu uma «Grand air de Zaira», muito provavelmente esta ária, num concerto 
realizado no Théâtre Olympique, a 17 de Setembro. Ao chegar a Londres, 
escolheu La morte di Semiramide, de Marcos Portugal, para a sua estreia a 13 de 
Dezembro, não hesitando, porém, em introduzir no segundo ato «Frenar vorrei 
le lagrime». O público londrino, que já ouvira esta ária cantada por Grassini na 

                                                             
5 Mais uma vez, conforme os respetivos libretos. 
6 Com a cota Mus.Tr.Mus.1061. 
7 Cantou este papel igualmente na produção realizada no Teatro La Fenice, em Veneza, no 
Carnaval de 1800, quando se manteve a ária original de Cimarosa. 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versão original, no ano anterior, a partir de agora a associou a La morte di 
Semiramide. Portanto, tendo começado em Gli Orazi de Portugal, tendo passado 
para Gli Orazi de Cimarosa e tendo sido revista para La Zaira, encontrou um 
novo domicílio em La morte di Semiramide. Este, contudo, não foi o seu destino 
final. 

A Allgemeine musikalische Zeitung, em Julho de 1817, faz referência a uma 
produção recente de La morte di Semiramide, da autoria não de Marcos Portugal 
mas sim de Sebastiano Nasolini, que se realizou no Teatro de San Carlo, em 
Nápoles, com o soprano espanhol Isabel Colbran como protagonista: 

A velha opera Semiramide, de Nasolini, que anunciei ultimamente, ainda 
continua, não por causa da música mas por causa dos cantores, porque estes se 
destacam nela. Entre outras a Colbran introduziu nesta ópera duas árias de 
Portogallo, que Mad. Catalani cantou aí há pouco tempo nos seus concertos. 
Uma delas é a célebre: Frenar vorrei le lagrime, etc. Parece que a Colbran teve 
êxito nela e agora nesta capital tem uma adesão mais forte do que 
anteriormente8. 

A inclusão de «Frenar vorrei le lagrime» está explícita. Quanto à outra ária de 
Marcos Portugal, seria difícil de imaginar que não tenha sido a ária «Qual 
pallor», melhor conhecida como «Son regina», que constitui o final do primeiro 
ato do seu próprio La morte di Semiramide, a ária de bravura emblemática de 
Catalani. De facto, Colbran possuía as partituras de ambas estas árias, hoje 
conservadas no Conservatório Real de Bruxelas9. No caso de «Frenar vorrei le 
lagrime», na versão que Catalani cantava, tem indicações de ornamentação que 
seria razoável supor ter sido cantada pela Colbran.  

***** 

 São conhecidas quatro edições impressas de «Frenar vorrei le lagrime», 
três publicadas em Londres e a quarta em Leipzig. Apenas a edição 
disponibilizada aqui em fac-simile, a de Robert Birchall, sem data, mas 
presumivelmente de 1805, é da versão original10. Na sequência da estreia de 

                                                             
8 «Die von mir letzthin angezeigte ältere Oper, Semiramide von Nasolini, wird noch fortgegeben, 
nicht der Musik, sondern der Sänger wegen, weil sich diese in derselben vorzüglich 
auszeichnen. Unter andern hat die Colbrand in diese Oper zwey Arien von Portogallo 
eingelegt, welche Mad. Catalani unlängst daselbst in ihren Concerten gesungen hat. Eine davon 
ist die bekannte: Frenar vorrei le lagrime, etc. Es scheint, dass die Colbrand in derselben einen 
Sieg davon trägt, und jetzt in dieser Hauptstadt einen stärkern Anhang als zuvor habe.» 
Allgemeine musikalische Zeitung. Leipzig: Breitkopf und Härtel, XIX, col. 505 (23 de Julho de 
1817). 
9 «Frenar vorrei le lagrime» é o manuscrito 12.407 (Colbran vol. VIII, n.º 6); «Qual pallor» é o 
manuscrito 12.311 (Colbran vol. II, n.º 3). A julgar das marcas de água e da escrita, são ambas 
cópias de proveniência italiana. 
10 Existem dois exemplares na British Library, em Londres: uma com a cota R.M.14.b.1.(17.) e 
uma reimpressão tardia (1817 ou mais tarde, a julgar da data na marca de água do papel) com a 
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Angelica Catalani em La morte di Semiramide (mas sem data no impresso), 
Michael Kelly editou a versão revista, para canto e piano, com a ornamentação 
que, supostamente, a Catalani cantava11. A edição publicada por Breitkopf und 
Härtel, em Leipzig, é igual a esta última, embora transposta uma terceira menor 
para baixo, de Sol maior para Mi maior, presumivelmente para a tornar mais 
acessível tecnicamente para cantoras com vozes menos deslumbrantes. Mantém 
a ornamentação alegadamente de Catalani. Lê-se, na página de rosto, «Frenar 
vorrei le lagrime etc. / ARIA / nell’Opera / La Semiramide / 
coll’accompagnamento del Pianoforte / composta / per la Signora Catalani / da / S. 
PORTOGALLO. / Presso Breitkopf & Härtel in Lipsia. /Pr. 8 Gr.»12 Claro que a 
ária foi composta por Marcos Portugal, e não pelo seu irmão, Simão. A quarta 
publicação referida é uma edição particular de um arranjo para harpa, sem data 
(mas c. 1815), impressa para J. Elouis, autor do mesmo arranjo13. 

 O primeiro impresso, de 1805, foi editado na sequência da produção de 
Gli Orazi e i Curiazi de Cimarosa, no King’s Theatre, em Londres, em que 
Giuseppa Grassini desempenhou o papel de Orazia, como já foi referido. Tem o 
título «Frenar vorrei le lagrime / A favorite Song Sung by / Madame Grassini, /In 
the Opera of / Gl’Orazzj e Curiazzj /Composed by / Cimarosa.» Como é evidente, a 
atribuição está equivocada, mas, sem indicação ao contrário no libreto impresso 
para a produção no King’s Theatre, todos terão julgado esta música ser, de 
facto, da autoria de Cimarosa, tal como o resto da ópera. A venda, tal como a 
impressão, foi da responsabilidade de Robert Birchall «at his Musical 
Circulating Library, 133 New Bond Street», em Londres. As circulating libraries, 
em Inglaterra, eram o antecessor das bibliotecas públicas de hoje em dia. 
Pertenciam a casas editoras e/ou livrarias, que durante um determinado 
período emprestavam a subscritores livros, ou neste caso partituras. A 
indicação «Pr. 1s/6», é o preço de 1 shilling e 6 pence – antes da decimalização da 
libra, em 1971, a libra dividia-se em 20 shillings e o shilling em 12 pence (pennies). 
É o equivalente de 7½ p de hoje em dia.  

 O exemplar usado para a presente edição foi adquirido, em 2011, de uma 
alfarrabista na Alemanha, pelo projeto de investigação “Marcos Portugal: a obra 
e sua disseminação”, sediado no Centro de Estudos da Sociologia e Estética 
Musical (CESEM), da Universidade Nova de Lisboa, com o apoio financeiro da 
Fundação para a Ciência e a Tecnologia. 

                                                                                                                                                                                   
cota H.345.dd.(4.). Encontra-se outro exemplar na Bodleian Library, em Oxford, com a cota 
Harding Mus. H 1 (12). 
11 O exemplar na British Library tem a cota G.811.(23.). Existe outro exemplar na Bodleian 
Library, com a cota Harding Mus. H 3 (32). 
12 Esta edição encontra-se na Biblioteca Nacional de Portugal, com a cota C. I. C. 92 V, tendo 
sido disponibilizado online em http://purl.pt/179/1/index.html (última consulta 12 de 
november de 2012). 
13 O exemplar na British Library tem a cota h.109.(18.). 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 A ária «Frenar vorrei le lagrime», em Ré maior, é relativamente curta, 
embora dividida em secções, e sem grandes pretensões. Na breve introdução 
(Largo), são musicadas apenas os dois primeiros versos, sem repetição do texto. 
O tema principal aparece na secção seguinte, com as palavras «Ma mi rapisce 
l’anima», uma melodia simples mas cheia de sentimento. Depois de um breve 
larghetto surge um più mosso e crescendo sobre um pedal na dominante, que 
leva a um clímax, seguido por uma secção final. A simplicidade da linha 
melódica ao longo da ária, assim como a sua estrutura, em várias secções, cada 
uma das quais termina com uma suspensão, torna-a ideal para ornamentação. É 
de lamentar não possuirmos qualquer indicação da ornamentação usada por 
Grassini, para se poder fazer a comparação com a de Catalani ou a de Colbran. 

David Cranmer 
Lisboa, novembro de 2012 
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Marcos Portugal: «Frenar vorrei le lagrime»14 

Introduction  

David Cranmer 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa 

 

If Marcos Portugal (1762-1830) achieved greater international acclaim 
than any other Portuguese composer before or since, this fame had a number of 
peculiarities. In the first place, while the most popular of the operas he 
composed in Italy entered the international circuit, with performances all over 
Europe, in the dozens of theatres that staged Italian opera, those composed in 
Lisbon, by contrast, had little circulation. Of the latter group, the only notable 
exceptions were L’oro non compra amore, the only one to achieve widespread 
popularity in Italy and the rest of Europe, and La morte di Semiramide, which, 
thanks to the celebrated prima donna Angelica Catalani, was a tremendous 
success, but restricted to London, Dublin and Paris. Secondly, while it was the 
comic operas that gained the greatest number of productions, both dramme 
giocosi in two acts, such as Le confusioni della somiglianza, o siano i due gobbi, or La 
donna di genio volubile, and farse in one act, for instance, Lo spazzacamino principe 
or Le donne cambiate, in terms of single arias, to judge from the copies that have 
come down to us, it was those of his opere serie that attracted greater interest. 
This latter phenomenon is probably due to two factors: firstly, their insertion in 
operas to which they did not originally belong, since the performer preferred 
them (an unquestionable right that the singers had), and, secondly, their use in 
concert, where operatic arias normally formed part of mixed programmes of 
vocal and instrumental music, a combination that nowadays might seem 
somewhat odd, but at the time was usual practice. Within this context, the aria 
“Frenar vorrei le lagrime” stands out, not only because of the way in which it 
was adopted by various prime donne (three in particular), but also because of the 
transformations it underwent in this process.  

Originally it formed part of the opera Gli Orazi e i Curiazi, the opera seria 
that Marcos Portugal composed for the inauguration of the Teatro Nazionale in 

                                                             
14 This text was substantially reused in “Gli Orazi e i Curiazi: Marcos Portugal, Domenico 
Cimarosa e a ária, «Frenar vorrei le lagrime»”, by Martim Sousa Tavares and the present author, 
published as chapter VIII of David Cranmer (ed.) (2012). Marcos Portugal: uma reavaliação. 
Lisboa: Edições Colibri/CESEM, 217-222. 
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Ferrara on 2 September 1798.15 The libretto in question had been written by the 
lawyer Antonio Simeone Sografi for the opera of this title by Domenico 
Cimarosa, premiered at the Teatro La Fenice, Venice, during the Carnival 
season of the previous year. In the version of the text set by Portugal only two 
significant changes were made: for the two arias for Orazia, the prima donna 
role. This alteration is, in fact, rather curious, in the sense that the singer of this 
role was the same in both operas: Giuseppa Grassini. One can only suppose 
that, although composed specifically for her, the original arias no longer suited 
her voice. Thus, “Naqui è ver tra grandi eroi” (Act I, Scene 10) was replaced by 
“Frenar vorrei le lagrime”, the aria reproduced here; “Se pietà nel cor serbate”  
(Act II, Scene 7) was replaced by “Ah pietà del pianto mio”.  

The version of Gli Orazi e i Curiazi by Marcos Portugal was only staged 
once more, at the Teatro La Fenice, Venice, where it was premiered on 17 
November and had seven performances.16 Although we find printed in the 
libretto for this production “La Musica tutta nuova del celebre Sig. Maestro 
Marco Portogallo al servizio di S. M. Fedelissima”, the music was “entirely 
new” not in the sense of its being a world premiere, the usual significance of 
this expression, but rather completely different from that heard in Cimarosa’s 
opera the previous year. Once more, in this production, it was Giuseppa 
Grassini who sang the role of Orazia.  

The great interest of the aria “Frenar vorrei le lagrime” only begins, 
however, from the moment in which it frees itself from its original context, in 
Marcos Portugal’s opera, and enters Cimarosa’s Gli Orazi e i Curiazi, for 
however much the latter version eclipsed that of our composer, this particular 
aria gained a series of adepts who saw fit to exercise their right of preference, 
replacing Cimarosa’s aria with that of Portugal. In 1800 alone, for example, 
according to the respective libretti, three prime donne adopted this substitution: 
Teresa Bertinotti, at Bologna (Teatro Zagnoni?), in the Spring; Luigia Caldarini, 
at Verona (Teatro della Accademia Filarmonica) and Vicenza (Teatro Nuovo), in 
the Summer, also replacing “Se pietà nel cor serbate” by “Ah pietà del pianto 
mio” in these productions; and Anna Morichelli Bosello, at Trieste (Teatro 
Cesareo Regio), in the Autumn (see Figure I). Grassini herself sang “Frenar 
vorrei le lagrime” systematically in the subsequent productions of Cimarosa’s 
Gli Orazi e i Curiazi,  in which she took part,  such as in London (1805)  and Paris  

 
                                                             
15 Paolo Fabbri & Maria Chiara Bertieri (org.) (2004). I teatri di Ferrara: il Comunale, 2 vols. Lucca: 
Libreria Musicale Italiana, II, 3-4. 
16 Franco Rossi (2002). Venezia 1795-1802: La cronologia degli spettacoli e il «Giornale dei Teatri». 
Venezia: Edizioni Fondazione Levi, 134-135. The author is mistaken, however, in attributing the 
music to Cimarosa. The composer given in the libretto is unambiguous, confirmed by the 
reference to the “Musica tutta nuova”. 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Composer Opera/concert Place & date Singer Comments 
Original version 

Portugal Gli Orazi e i Curiazi Ferrara 
1798 (September) 

Giuseppa 
Grassini 

<libretto I-Bam, Bc, Fm, FEc, Rsc, Vgc, 
US-BE>  
Première of opera and aria 

Portugal Gli Orazi e i Curiazi Venice  
1798 (November) 

Giuseppa 
Grassini 

<libretto F-Pn, I- Mb, Pci, Rsc, Vt, 
Vlevi, Vnm, US-Wc > 
Only subsequent production of 
Marcos Portugal’s opera 

Cimarosa Gli Orazi e i Curiazi Bologna  
1800 (Spring) 

Teresa 
Bertinotti 

<libretto GB-Lbl> 
 

Cimarosa Gli Orazi e i Curiazi Reggio nell’Emilia  
1800 (May Fair) 

Teresa 
Bertinotti 

<libretto I-Fm> 
 

Cimarosa Gli Orazi e i Curiazi Verona  
1800 (Summer) 

Luigia 
Caldarini 

<libretto I-Vcg> 
 

Cimarosa Gli Orazi e i Curiazi Vicenza 
1800 (Summer) 

Luigia  
Caldarini 

<libretto I-Ms, VIb> 
 

Cimarosa Gli Orazi e i Curiazi Trieste 
1800 (Autumn) 

Anna 
Morichelli 
Bosello 

<libretto I-Vm> 
 

Mayr Ginevra di Scozia Genoa 
1803 (Carnival) 

[Giuseppa 
Grassini]17 

<Manuscript score I-Mc>  
 

Cimarosa Gli Orazi e i Curiazi London 
1805 (May) 

Giuseppa 
Grassini 

<libretto GB-Lbl, US-Wc >  
This production led to the printed 
edition reproduced here. 

Cimarosa Gli Orazi e i Curiazi Paris 
1810 (January) 

Giuseppa 
Grassini 

<libretto F-Pn> 

Cimarosa Gli Orazi e i Curiazi Paris 
1813 (June) 

Marianna 
Sessi 

<libretto F-Pn> 

Cimarosa Gli Orazi e i Curiazi Paris 
1815 (November) 

Giuseppa 
Ferlendis 

<libretto F-Pn> 

Cimarosa Gli Orazi e i Curiazi  
(in concert version) 

Venice 
1817 (September) 

Giuseppa 
Grassini 

<libretto I-Bc, Mb, Pu, Vcg > 
“Gran Concerto no Teatro 
Vendramin” 

 Cimarosa Gli Orazi e i Curiazi Paris 
1823 (December) 

Giuditta 
Pasta 

<libretto F-Pn> 

Revised version 
Portugal La Zaira Lisbon 

1804 (Summer) 
Angelica 
Catalani 

<libretto I-Rsc, P-La >  
<Manuscript score P-La> 

Portugal concert Paris  
1806  
(17 September) 

Angelica 
Catalani 

<Courrier des Spectacles, 17/09/1806; 
refers simply to a “Grand air de 
Zaire”> 

Portugal La morte di Semiramide London 
1806 (December) 

Angelica 
Catalani 

<libretto GB-Lbl> This production 
led to the printed editions of the aria 
associated with Angelica Catalani. 

Portugal concert Naples  
1817 (Lent) 

Angelica 
Catalani 

<Allgemeine musikalische Zeitung,  
vol. XIX, col. 505, 23/07/1817> 

Nasolini La morte di Semiramide Naples 
1817 (Summer) 

Isabel 
Colbran 

<Allgemeine musikalische Zeitung,  
vol. XIX, col. 505, 23/07/1817>  
<Manuscript score B-Bc belonging to 
Colbran> 

Figure I: Performances of the aria “Frenar vorrei le lagrime” mentioned in the text  

  

(1810). Also, towards the end of her career, according to the libretto of the 
“Grand concert by Madame Grassini, drawn from the Orazi e Curiazi, poetry 
by the famous lawyer Sografi, music by the immortal maestro Cimarosa and the 
celebrated signor maestro Portogallo composed for the same opera, to take 
place at the noble Teatro Vendramin San Luca [in Venice] in the month of 

                                                             
17 For the identification of the singer, see Roberto Verti (ed.). Un almanacco drammatico. L’indice de’ teatral spettacoli 1764-
1823. Pesaro: Fondazione Rossini, 1996. 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September, 1817”,18 it was with Marcos Portugal’s aria that she concluded the 
first act. In Paris, the tradition established by Grassini was followed by 
Marianna Sessi in 1813, Giuseppa Ferlendis in 1815 and Giuditta Pasta in 1823.19 

However, the use of this aria was not restricted to productions of Gli 
Orazi e i Curiazi. It is also to be found, for example, in the production of Ginevra 
di Scozia, by Johann Simon Mayr, given at Genoa, at Carnival 1803, a fact 
conveyed by a manuscript preserved at the Library of the Conservatorio 
Giuseppe Verdi, Milan.20 Unsurprisingly, it was Grassini who sang it. 

If we knew no more than what has been described thus far, we could 
already conclude that “Frenar vorrei le lagrime” had a distinguished career. 
However, there is another offshoot to the story. Of the productions of 
Cimarosa’s Gli Orazi e i Curiazi in 1800, mentioned above, in three of them – 
those at Verona, Vicenza and Trieste – the singer in the role of Curiazio 
(originally composed for the great castrato Girolamo Crescentini) was Angelica 
Catalani.21 Shortly afterwards, she was contracted for the Royal Teatro de São 
Carlos, Lisbon, where she sang from September 1801 to Carnival 1806. 
Throughout this period, Marcos Portugal, as musical director of the Theatre, 
and from 1803 onwards, specifically of its opera seria company, wrote a series of 
operas, particularly with her voice in mind. Among these was La Zaira, 
composed originally in 1802 and revised by the composer in 1804. One of the 
principal differences in the revised version was the introduction of a new 
version of “Frenar vorrei le lagrime”, in Act II Scene 7, transposed up a fourth 
(from D major to G) and of greater length than the original, with scales and 
other passagework more suited to displaying her voice.  

We do not know whether the initiative for this particular alteration came 
from the composer or from the singer, who, as we have seen, must already have 
heard the original version on various occasions in Italy. What is certain is that 
from this moment on, “Frenar vorrei le lagrime” occupied a permanent place in 
Catalani’s repertoire. Already in 1806 in Paris, on her way from Lisbon to 
London (via Madrid and Bordeaux), she included a “Grand air de Zaira”, very 
probably this aria, in a concert given at the Théâtre Olympique on 17 
September. On reaching London, although she chose Marcos Portugal’s La 
morte di Semiramide for her première on 13 December, she did not hesitate to 

                                                             
18 Present author’s translation of “Gran concerto di madama Grassini, ristretto degli Orazi e 
Curiazi , poesia del celebre signor avvocato Sografi, musica dell'immortale maestro Cimarosa e 
del celebre signor maestro Portogallo composta per la stessa opera, da eseguirsi nel nobile 
Teatro Vendramin San Luca [di Venezia] nel mese di settembre 1817”. 
19 Once again, according to the respective libretti. 
20 With the call mark Mus.Tr.Mus.1061. 
21 She also sang this role in the production given at the Teatro La Fenice, in Venice, during the 
Carnival season 1800, when Cimarosa’s original aria was retained.  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introduce “Frenar vorrei le lagrime” in the second act. The London public, who 
had already heard this aria sung by Grassini in the original version during the 
previous year, from this point on associated it with La morte di Semiramide. And 
so, having begun in Portugal’s Gli Orazi, having passed on to Cimarosa’s Gli 
Orazi and having been revised for La Zaira, it found a new home in La morte di 
Semiramide. This, however, was not its final destination.   

The Allgemeine musikalische Zeitung, in July 1817, made reference to a 
recent production of La morte di Semiramide, not by Marcos Portugal but by 
Sebastiano Nasolini, which had taken place at the Teatro San Carlo, Naples, 
with the Spanish soprano Isabel Colbran as protagonist:  

The old opera Semiramide, by Nasolini, which I recently announced, is still 
continuing, not because of the music but because of the singers, because they 
come across well in it. Among others, Colbran introduced two arias by 
Portogallo in this opera, which Mad. Catalani sang there not long ago in her 
concerts. One of them is the famous: Frenar vorrei le lagrime, etc. It seems that 
Colbran was successful in it and now in this capital has a greater following than 
she had before.22 

The inclusion of “Frenar vorrei le lagrime” is explicit. As for the other aria by  
Marcos Portugal, it would be difficult to imagine it being anything other than 
the aria “Qual pallor”, better known as “Son regina”, which constitutes the 
finale of the first act of his own La morte di Semiramide, Catalani’s emblematic 
bravura aria. Indeed, Colbran possessed scores of both of these arias, preserved 
today at the Royal Conservatoire, Brussels.23 In the case of “Frenar vorrei le 
lagrime”, in the version revised for Catalani, it has indications of ornamentation 
that it would be reasonable to suppose that Colbran sang.   

***** 

 Four printed editions of “Frenar vorrei le lagrime” are known, three 
published in London and the fourth in Leipzig. Only the edition made available 
here in facsimile, namely that of Robert Birchall, undated, but presumably from 

                                                             
22 “Die von mir letzthin angezeigte ältere Oper, Semiramide von Nasolini, wird noch 
fortgegeben, nicht der Musik, sondern der Sänger wegen, weil sich diese in derselben 
vorzüglich auszeichnen. Unter andern hat die Colbrand in diese Oper zwey Arien von 
Portogallo eingelegt, welche Mad. Catalani unlängst daselbst in ihren Concerten gesungen hat. 
Eine davon ist die bekannte: Frenar vorrei le lagrime, etc. Es scheint, dass die Colbrand in 
derselben einen Sieg davon trägt, und jetzt in dieser Hauptstadt einen stärkern Anhang als 
zuvor habe.” Allgemeine musikalische Zeitung. Leipzig: Breitkopf und Härtel, XIX, col. 505 (23 
July 1817). Present author’s translation. 
23 “Frenar vorrei le lagrime” is manuscript 12.407 (Colbran vol. VIII, n.º 6); «Qual pallor» is 
manuscript 12.311 (Colbran vol. II, n.º 3). To judge from the watermarks and the handwriting, 
both copies are of Italian provenance.  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1805, is of the original version.24 Following Angelica Catalani’s première in La 
morte di Semiramide (but undated in the print), Michael Kelly published the 
revised version, for voice and piano, with the ornamentation that Catalani 
supposedly sang.25 The edition published by Breitkopf und Härtel, in Leipzig, is 
the same as the latter, though transposed down a major third, from G major to E 
major, presumably to make it technically accessible for singers with less 
dazzling voices. It retains the ornamentation alleged to have been Catalani’s. 
The title page reads, “Frenar vorrei le lagrime etc. / ARIA / nell’Opera / La 
Semiramide / coll’accompagnamento del Pianoforte / composta / per la Signora 
Catalani / da / S. PORTOGALLO. / Presso Breitkopf & Härtel in Lipsia. /Pr. 8 
Gr.»26 The aria was, of course, composed by Marcos Portugal, and not by his 
brother, Simão. The fourth publication referred to is a private edition of an 
arrangement for harp, undated (but c. 1815), printed for J. Elouis, also 
responsible for the arrangement.27 

 The first print, of 1805, was published following the production of 
Cimarosa’s Gli Orazi e i Curiazi, at the King’s Theatre, London, in which 
Giuseppa Grassini sang the role of Orazia, as already mentioned. It has the 
heading “Frenar vorrei le lagrime / A favorite Song Sung by / Madame Grassini, /In 
the Opera of / Gl’Orazzj e Curiazzj /Composed by / Cimarosa.” As can be seen, the 
attribution is not correct, but without any indication to the contrary in the 
libretto printed for the King’s Theatre productions, everyone must have 
believed that the music was, in fact, by Cimarosa, just like the rest of the opera. 
Robert Birchall was responsible not only for printing it, but also for its sale “at 
his Musical Circulating Library, 133 New Bond Street», London. The circulating 
libraries in England were the forebears of the public libraries of today. They 
belonged to publishers and bookshops that lent books, or in this case, scores, to 
subscribers for a determined length of time. The indication “Pr. 1s/6”, is the 
price of 1 shilling and 6 pence – before decimalisation in 1971, the pound was 
divided into 20 shillings and the shilling into 12 pence (pennies). It is the 
equivalent of 7½ p nowadays.  

 The copy used for the present edition was acquired in 2011 from an 
antiquarian bookshop in Germany, by the research project “Marcos Portugal: 
his work and its dissemination”, based at the Centro de Estudos da Sociologia e 

                                                             
24 There are two copies at the British Library, London: one with the call mark R.M.14.b.1.(17.) 
and a later reprint (1817 or later, to judge from the date given in the watermark of the paper it is 
printed on) with the call mark H.345.dd.(4.). There is another copy at the Bodleian Library, 
Oxford, with the call mark Harding Mus. H 1 (12). 
25 The copy at the British Library has the call mark G.811.(23.). There is another copy at the 
Bodleian Library, with the call mark Harding Mus. H 3 (32). 
26 This edition may be found at the Biblioteca Nacional de Portugal, Lisbon, with the call mark 
C. I. C. 92 V, available online at http://purl.pt/179/1/index.html (last visit 3 November 2012). 
27 The copy at the British Library has the call mark h.109.(18.). 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Estética Musical (Centre for Studies in the Sociology and Aesthetics of Music, 
CESEM), at the Universidade Nova de Lisboa, Portugal, with the financial 
support of the Fundação para a Ciência e a Tecnologia.   

 The aria “Frenar vorrei le lagrime”, in D major, is relatively short, though 
divided into sections, and without great pretensions. In the brief introduction 
(Largo), just two lines of verse are set, without any textual repetition. The main 
theme appears in the following section, with the words “Ma mi rapisce 
l’anima”, a simple melody but full of feeling. After a short larghetto there is a più 
mosso and crescendo over a dominant pedal, which leads to a climax, followed 
by a final section. The simplicity of the melodic line throughout the aria, as well 
as its structure, in various sections, each terminating with a pause, makes it 
ideal for ornamentation. It is unfortunate that we have no indication of the 
ornamentation used by Grassini, for comparison with Catalani’s or Colbran’s.  

David Cranmer 
Lisbon, November 2012 
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