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“AMOR, PASSIÓ, GELOSIA I FÚRIA AL SEGLE XVII”

PART I

Francesco Cavalli. Simfonia de l’òpera L’Orione

Antonio Sartorio. Cara e amabile beltà, duet de l’òpera Orfeo

Francesco Cavalli. Escena de Linfea - Sattirino, de l’òpera La Calisto

Francesco Cavalli. Lament d’Ecuba de l’òpera La Didone

Pandolfi. La monella romanesca, sonata per a violí i tiorba

Francesco Cavalli. Uscitemi dal cor lagrime amare, Lament d’Idraspe 
de l’òpera Erismena

Francesca Caccini. Che desia di saper che cosa è amore, canzonetta

Claudio Monteverdi. Escena Valetto-Damigella de l’òpera 
L’Incoronazione di Poppea

PART II

Giacomo Carissimi. Vaghi Rai, duet de cambra

Barbara Strozzi. Lament Sul rodano severo

Francesco Cavalli. Vanne intrepido mio bene de l’òpera Statira

Marco Uccellini. Battaglia

Giacomo Carissimi. Rimanti in pace, duet de cambra

Giovanni Legrenzi. La spilimberga, sonata a tres

Benedetto Ferrari. Amanti, io vi so dire sopra la ciaccona

Claudio Monteverdi. Lament de Penèlope de l’ópera Il Ritorno 
d’Ulisse in patria

Giovanni Felice Sances. Lagrimosa beltà, Cantata a duo sobre la 
ciaccona

 “Amor, passió, gelosia i fúria al segle XVII”

Joan Vives, realitzador i presentador de Catalunya Música

 

L’adveniment i sobretot la consolidació creixent a tota Europa de l’ús d’aquella 

nova tècnica d’acompanyament harmònic anomenada “baix continu”, sobretot 

després que Vincenzo Gallilei fes una defensa quasi imbatible de les seves 

virtuts al capdavant de la mítica Camerata Fiorentina del Comte Bardi al voltant 

del 1580, va representar, sense dubte, el triomf d’una nova forma d’entendre 

la música i, particularment, de la manera d’expressar la seva dimensió afec-

tiva. La substitució de les trenades i denses textures polifòniques en el seu 

desenvolupament horitzontal per unes noves columnes harmòniques verticals 

anomenades acords, va donar de cop la sensació d’un espai sonor despullat, 

lleuger i més lliure que permetia una interpretació amb més contrastos. Per fi, 

els cantants disposaven d’una textura que els permetia expressar amb molta 

més llibertat, subtilesa o potència tots els matisos dramàtics que es derivaven 

del text. Els antics afanys d’expressar afectes de l’ànima com l’amor, la passió, 

la gelosia o la fúria van esdevenir el motor que va empènyer fins i tot l’inici 

d’una nova època de la història de la música: la que avui anomenem Barroc. El 

programa del concert d’avui és un testimoni de com aquesta seconda prattica 

o stile nuovo va consolidar-se en molt poques dècades. 



El concert comença amb la Simfonia (obertura) de l’òpera Orione, estrenada 

a Milà (1653) amb motiu de la celebració de l’elecció de Ferran IV com a rei 

dels romans. De Francesco Cavalli sentirem quatre fragments operístics més. 

La Calisto estrenada el 1651 al Teatre San Apollinare de Venècia, en la qual 

el llibretista Faustini es basa en el mite extret de Les Metamorfosis d’Ovidi, 

però inventa una subtrama còmica protagonitzada per Linfea, una jove nimfa 

de Diana que té curiositat per saber coses de l’amor, però que refusa les insi-

nuacions del jove sàtir Satirino. La Didone es va estrenar al Teatre San Cassiano 

de Venècia el 1641. El libretto de Busenello es basa en l’Eneida de Virgili, tot 

i que hi reemplaça el tràgic suïcidi de Dido amb un final feliç, en què Dido es 

casa amb Larves, rei de la Getuli, que salva Dido de si mateixa després que 

Enees l’abandoni. L’Erismena es va estrenar el 1655 al Teatro San Apollinare de 

Venècia. En l’ària present, Idraspe, príncep d’Ibèria demana perdó a Erismena, 

després d’haver-la abandonat temps abans. L’ària de l’òpera Statira (Teatre Santi 

Giovanni e Paolo de Venècia, 1656) és un bon exemple embrionari de les àries 

militars que tan d’èxit havien de tenir, sobretot al segle XVIII. 

L’òpera L’Orfeo (Florència, 1672) d’Antonio Sartorio és una mosta dels cente-

nars de títols que durant els segles XVII i XVIII es van escriure sobre la història 

mitològica preferida pels compositors i que inclouen petits canvis argumentals 

o l’aparició de personatges secundaris nous. En aquesta versió, per exemple, el 

llibretista ens mostra un Orfeu gelós, encara que no en el present duet.

Giovanni Antonio Pandolfi era un compositor i violinista que treballava al ser-

vei de l’arxiduc Ferran d’Àustria a Innsbruck en el moment en què va publicar 

el seus reculls opus 3 i 4 la dècada de 1660.  Les romanesques van esdevenir 

un dels bassi ostinati més populars sobre el que s’escrivien i s’improvisaven 

variacions de caràcter virtuosístic creixent a l’estil d’una xacona.

La Canzonetta de Francesca Caccini pertany al seu “Il primo libro” dedicat el 

1618 al Cardenal de Medici (1596–1666). Efectivament, en aquella època treba-

llava a la cort florentina on fins i tot cobrava més que el seu propi pare, Giulio. Al 

costat de Francesca Caccini, Barbara Strozzi esdevé l’altra gran nom femení del 

primer Barroc. D’origen venecià, el seu veritable nom era Barbara Valle, però 

va ser adoptada pel cèlebre poeta Giulio Strozzi, de qui probablement era filla 

natural. El lament Sul Rodano severo va aparèixer publicat en el seu recull de 

Cantate, ariette e duetti opus 2, l’any 1651. 

Les dues breus Cantates per a dues veus i continu de Giacomo Carissimi 

esdevenen una bona mostra de text manierista on s’emfatitza l’amor en forma 

de sospirs i llàgrimes, tot parlant de captivitat, turment i patiment. La música 

es fa ressò d’aquests afectes mitjançant la utilització de dissonàncies, acords 

suspesos i frases cromàtiques. La petita col·lecció de duetti conservats de 

Carissimi esdevé l’aportació del compositor a un gènere molt popular a Itàlia 

entre els cantants on aviat es farien cèlebres les aportacions de compositors 

com Agostino Steffani i fins i tot el mateix Händel.

La Gran bataglia del violinista i compositor Marco Uccellini pertany al recull 

anomenat Sinfonie Boscarecie publicat a Venècia l’any 1660 com a opus 8. Poc 

abans, Giovanni Legrenzi va publicar el seu recull de Sonates a Trio opus 2 

(1655), on s’inclou la titulada La spilimberga mentre treballava com a organista 

de Santa Maria la Major de Bergamo. Després d’una sèrie de viatges, Legrenzi 

acabaria la seva vida a Venècia esdevenint mestre de capella de la Basílica de 

Sant Marc. Per cert, Spilimbergo és una bonica població del Priulí, al nord de 

Venècia.

L’escena de flirteig entre Valetto i Damigella, és una de les escenes d’autoria 

dubtosa incloses a L’Incoronazione di Poppea, última òpera escrita per Claudio 

Monteverdi i estrenada el 1642 al Teatre San Giovanni e Paolo de Venècia. A 

part d’aquesta, altres escenes de la mateixa partitura com el pròleg, la música 

d’Ottone o el conegut duet “Pur ti miro…” mostren sensibles diferències amb 

l’estil habitual de Monteverdi, fet que ha portat als experts a pensar en altres 

autors propers com Francesco Sacrati o Benedetto Ferrari. Precisament a la 

producció de Ferrari hi trobem tres llibres de música vocal (1633, 37 i 41) amb 

textos propis. Ens els dos darrers inclou sèries de variacions sobre baixos “os-

tinati” com el present Amanti, io vi so dire sopra la ciaccona o el ja esmentat 

duet final de La incoronazione (“pur ti miro”). Il ritorno d’Ulisse in patria sua, 

estrenada el 1640 al Teatro San Cassiano de Venecia, és on trobem l’escena 

de Penélope que, sola i desolada, inspira a Monteverdi un dels moments més 

inspirats de la seva penúltima òpera.

Tanca el programa la Cantata a duo Lagrimosa beltà, del compositor i cantant 

Giovanni Felice Sances, construïda també sobre un baix ostinato de Xacona 

com l’obra de Ferrari. D’origen italià el 1636 es traslladà a Viena on morirà el 

1679, després de triomfar com a compositor de música vocal, tant sacra com 

profana.



Castrats i contratenors, les veus de l’ambigüitat

Òscar Bonany i Capdeferro, contratenor

La figura del cantant castrat ha exercit, i exerceix, un poder de fascinació tant 

en estudiosos com en els públics que, en el seu moment, els van entronitzar 

com a deïtats del cant líric. Si el moment culminant d’aquest fenomen cal bus-

car-lo en la primera meitat del s. XVIII, moment en el qual brillen figures de la 

talla de Carlo Broschi, dit Farinelli, Gaetano Majorano, dit Caffarelli, o Giovanni 

Carestini, només per citar-ne tres dels més coneguts, el fenomen té uns orí-

gens que cal buscar més lluny, en plena efervescència de la música polifònica i 

que ens remeten a problemes de caire pràctic pel què fa a les tessitures vocals.

Donat que l’església havia prohibit l’ús de veus femenines en els estats ponti-

ficis i en les esglésies per considerar-lo inadequat, aquesta pràctica va resultar 

molt útil per a generar cantants que poguessin sostenir les parts agudes de la 

polifonia de manera durable, ja que els infants canvien la veu i, per tant, la seva 

aportació resulta efímera. A més, la castració donava, en el cas que l’operació 

culminés amb èxit, veus d’una gran potència gràcies al fet que la veu aguda de 

l’antic infant es trobava ubicada en un cos d’adult amb una caixa de ressonància 

molt més desenvolupada. 

La veu dels infants sotmesos a la castració podia, segons l’edat a què se’ls prac-

tiqués la intervenció, derivar en les dues categories bàsiques de les veus blan-

ques –soprano, o contralt-, per bé que de manera general en resultaven més 

sopranos. De fet, la veu de contralt no va viure un primer moment d’esplendor 

fins a la popularització de l’òpera com a gènere, tal com ens indiquen els re-

partiments de la majoria de les òperes a partir de 1650. En el repertori barroc 

la veu de contralt és un gran calaix de sastre tècnic. A les veus castrades, que 

estarien en la part elevada d’aquest calaix, caldria afegir-hi les dels infants, les 

dels falsetistes i, finalment, les dels tenors lleugers, que si bé a Itàlia deixaren 

pas a les veus més agudes, en el cas dels països  de l’Europa més occidental 

(Gran Bretanya, França i Espanya) continuaren essent el model de contralt a 

seguir fins al s. XIX. 

Amb tot, i de manera general, la composició de les capelles musicals tendia 

cap a la barreja de tots aquests elements. En aquest sentit la figura dels fal-

setistes resulta interessant. Si bé rarament cridats a la glòria de les escenes 

teatrals, els falsetistes formen una part important dels cantants que hom troba 

repartits entre capelles catedralícies i cortesanes, segurament perquè resulten 

més adaptables i més barats. Els tractats de cant de l’època no demostren una 

especial devoció per aquest tipus de pràctica perquè, aparentment, el resultat 

sonor era mediocre al costat del de les veus dels castrats.   

Això no impedeix, de tota manera, que les veus de falset es construïssin el seu 

petit espai, a l’ombra dels castrats, en el repertori per a veu sola del barroc i 

preclassicisme musicals. Sense oblidar la tradició alemanya, en què la veu del 

contratenor entesa de manera similar a la dels nostres dies ja tingué molta 

importància des de mitjans de s. XVII (Rosenmüller, Bernhard o Erlebach com-

posaren pàgines magnífiques per aquest tipus de veu), a Anglaterra fou una 

veu àmpliament cultivada, si bé sempre en àmbits eclesiàstics. La música de 

Henry Purcell o John Blow, en plena restauració monàrquica, circumscriuen 

l’ús d’aquesta veu a les celebracions de caire religiós o polític (les magnífiques 

Odes dels dos compositors en són un clar exemple) i gairebé l’exclouen de 

l’àmbit teatral (les parts de contralt en les semi-òperes de Purcell són, sense 

cap mena de dubte, molt més aptes per un tenor lleuger que per un falsetista). 

Georg Friedrich Haendel donarà encara una petita empenta al repertori històric 

per contratenor, utilitzant-lo per a alguns dels seus rols d’oratori (en alguns 

casos, com en Saul –el rol de David-, i Joseph and his Brethren, com a prota-

gonistes). 

Els falsetistes han  demostrat modernament que són una categoria vocal he-

terodoxa, amb una paleta de tessitures i colors d’allò més variats. Si bé els 

primers contratenors moderns, entre els quals hem de comptar Russell Oberlin 

i Alfred Deller, tenien tessitures de contralt més aviat restringides, aviat els 

seguiren cantants amb més facilitat per l’agut per bé que encara clarament 

circumscrits en la tessitura de contralt (René Jacobs o Paul Esswood en són 

clars exemples ja als anys 70, com ho seran, més tard, els nord-americans 

Derek Lee Ragin o Jeffrey Gall). Més modernament, la tessitura s’ha ampliat 

devers l’agut amb la incorporació dels sopranistes que, en alguns casos, són 

capaços d’atènyer el sobreagut amb una facilitat impressionant. La tessitura de 

mezzosoprano ha estat, curiosament, la més difícil de guanyar, si bé avui és la 

que està més en boga, gràcies a les aparicions de contratenors com David Da-

niels, Max Emanuel Cencic o Philippe Jaroussky, que han conquerit  tessitures 

que molts dels seus predecessors no podien afrontar sense perdre la cohesió 

vocal que és tan difícil de mantenir en les veus de falset i han encarnat amb 

èxit alguns dels rols que, fa gairebé tres-cents anys, encarnaven els Caffarelli 

o els Carestini.  



Philippe Jaroussky està considerat un dels contratenors més destacats 

del panorama internacional actual. Amb poc més de trenta anys ja ha 

enlluernat la majoria d’auditoris del món. Aquesta nit a Girona, tenim el 

privilegi de veure’l per primera vegada mostrant els seus grans recursos 

vocals.

Jaroussky ha posat de moda una tessitura que semblava oblidada, i ha 

ressuscitat  un repertori (des dels refinaments del segle XVII amb com-

positors com ara Monteverdi, Sances o Rossi, fins al virtuosisme de 

Handel o Vivaldi) que posa a prova els recursos vocals dels cantants. 

Interpreta els matisos més audaços i les pirotècnies més espectaculars 

amb una veu cristal·lina i una elegància exquisida. 

El seu talent li ha permès rebre els premis francesos més prestigio-

sos, com ara els Victoires de la Musique (Artista Líric Revelació 2004; 

Artista Líric de l’any 2007 i 2010, CD de l’any 2009) i els Echo Klassic 

d’Alemanya, el 2008. 

Ha treballat amb les millors formacions barroques actuals, com ara Les 

Arts Florissants, l’Ensemble Matheus, Les Musiciens du Louvre - Gre-

noble, Le Concert d’Astrée, L’Arpeggiata, Le Cercle de l’Harmonie o Eu-

ropa Galante, i amb directors com ara William Christie, Jean-Christophe 

Spinosi, Marc Minkowski, René Jacobs, Christina Pluhar, Jérémie Rho-

rer, Emmanuelle Haïm,Jean-Claude Malgoire, Fabio Biondi, etc. Més 

recentment, Jaroussky ha abordat un repertori diferent amb el pianista 

Jerome Ducros, amb qui ha viatjat per auditoris d’Europa i Estats Units.

Jaroussky ha estat aclamat en les sales més prestigioses del món, tant 

a Europa com a Amèrica. L’any 2002 va fundar l’Ensemble Artaserse, 

amb el qual actua regularment per tot Europa i amb qui ofereix el con-

cert d’aquesta nit. Artista exclusiu del segell Virgin, els seus enregistra-

ments han rebut nombrosos premis: pel seu CD Heroes (àries d’òpera 

de Vivaldi), ha rebut el Disc d’Or el 2007, el Diapason d’Or, el 10 de 

Classica-Repertoire, el Choc de la revista Monde de la Musique, el Tim-

bre de Platí d’Opera Internacional i el Premi Grammophone.

El seu CD de tribut a Carestini (amb Le Concert d’Astree i Emmanuelle 

Haim) va ser CD de l’Any dels Premis Victoires de la Musique el 2008 

i els Midem Classical el 2009. El gener de 2009, el CD Teatro d’Amore 

sobre Monteverdi va ser récord de vendes i uns mesos més tard, el seu 

treball de melodies franceses Opium va esdevenir un èxit internacional. 

El seu enregistrament La Dolce Fiamma, juntament amb Tributo a Ca-

restini han estat discos d’or mentre que la seva darrera gravació Caldara 

in Vienna ja ha estat elegida disc de l’any per Classica. 

Philippe Jaroussky



MARIE-NICOLE LEMIEUX

La canadenca Marie-Nicole Lemieux és una de les veus més destaca-

des de l’ambient líric actual i hi ha molts que la creuen hereva indiscu-

tible de Maureen Forrester. La contralt va néixer a Quebec i l’any 2000 

va projectar-se internacionalment en rebre el premi Prix de la Reine Fa-

bila, així com el Prix du Lied en el Concurs Reina Elisabeth de Bèlgica. 

Aquests dos premis li van obrir moltes portes i li van permetre cantar al 

costat de les més grans orquestres europees.

Lemieux ha interpretat obres de Beethoven, Berlioz, Debussy, Gluck, 

Händel, Haydn, Honegger, Koechlin, Mahler, Monteverdi, Mozart, Ros-

sini, Verdi, Vivaldi i Wagner, així com grans peces del repertori francès. 

A més, ha cantat damunt els escenaris de més prestigi mundial, com 

ara l’Staatsoper de Berlin i de Viena, el Concertgebouw d’Amsterdam, 

el Théâtre des Champs Élysées a París o el Covent Garden de Londres, 

i sota la direcció de grans batutes mundials, com ara  Antonio Pappano, 

Kurt Masur, Pavo Järvi, Daniele Gatti, Bernard Labadie, Kent Nagano, 

Yoav Talmi, Fabien Gabel, Alan Curtis i Jean-Christophe Spinosi.

Les seves interpretacions més destacades han estat, entre d’altres, 

el seu truculent paper de “Miss Quicky” a Falstaff de Verdi;  el paper 

principal d’”Orlando Furiós” a l’òpera homònima de Vivaldi; el paper de 

“Giulio Cesare” a la mateixa obra homònima de Händel; el Rèquiem de 

Verdi o, darrerament, el paper d’”Isabella” en la memorable L’Italiana in 

Algeri de Rossini.

Marie-Nicole Lemieux ha participat en nombrosos enregistraments de 

prestigi. Així, és solista en les gravacions de Les nuits d’été de Berlioz, 

Wesendoncklieder de Wagner, Rückertlieder de Mahler, Cantatas de 

Händel, Lieder de Brahms i Schumann i el CD de melodies franceses 

L’Heure exquise. El seu darrer enregistrament d’àries d’òpera franceses 

és Ne me refuse pas, que ha tingut una magnífica acollida per part del 

públic.

ENSEMBLE ARTASERSE

Philippe Jaroussky va decidir fundar, l’any 2002 i juntament amb Chris-

tine Plubeau (viola de gamba), Claire Antonini (tiorba) i Yoko Nakamura 

(clavicèmbal i orgue) la formació Ensemble Artaserse, que va debu-

tar amb gran èxit l’octubre de 2002 al Théâtre du Palais-Royal a París. 

Aquest programa va ser enregistrat pel segell francès Ambroisie i va 

rebre prestigiosos premis com el Diapason-decouverte de la revista Dia-

pason, el Timbre de diamant per la Revista Opera Internacional, etc.

Després d’aquest èxit, altres músics es van unir a la formació: Emilia 

Gliozzi (txel·lo), Jeremie Papasergio (fagot), Marc Wolff (tiorba) o Marco 

Horvat (tiorba i liró). Tots ells han contribuït al prestigi de la formació, 

que actualment està considerada com un dels conjunts instrumentals 

d’època més destacats. Una de les seves grans virtuts és la seva ca-

pacitat per adaptar-se a un repertori molt ampli, i l’han interpretat als 

escenaris més prestigiosos d’Europa. 

La discografia del grup compta amb Musiche varie a voce sola de Bene-

detto Ferrari (Ambroisie-Naïve) i dos àlbums per a Virgin Classics: Virtuo-

so cantatas de Vivaldi i Beata Vergine, amb música italiana del segle XVII 

dedicada a la Verge Maria.

FOTO DE MARIE LEMIEUX



PART I

Cara e amabile catena
Cara i amable cadena
que em nua amb el meu tresor,
que m’uneix a aquell/a que adoro.
Himeneu favorable i feliç,
sóc d’Orfeu,
i jo d’Eurídice, 
gaudeixo contenta
d’un nus tan bell que endolceix la meva pena.
Cara i amable cadena. 

Scena Linfea/Sattirino
LINFEA

Sóc una mala intèrpret
d’aquesta luxúria,
ja que els senyals de Cupido
em són, encara, desconeguts.
I si bé em percudeix dolçament
el martell d’Amor,
el meu cor inexpert resisteix
encara als seus impulsos.

Però jo voldria dir,
i temo parlar,
-Eh, però qui em sent?-,
no crec que vulgui morir així.
“L’home és una dolça cosa, 
que només aporta goig
i l’ànima reconforta”;
això deia la dida anyenca.
Així que ho vull provar en un llit legítim,
i un SÍ em demana, i em crida un NO.
Em sento entendrir 
quan tinc davant
algun bell jovenet
I doncs, quines ganes tinc de llanguir?
Vull, vull el marit
que m’abraci quan em convingui.
M’arrapo al SÍ, i rebutjo el NO.

IL SATIRINO

Nimfa bella, què murmura
el teu enginy sobre un marit?
Si t’agrada el meu semblant
estreny-me entre pit i braços
que jo, m’ofereixo tot.

LINFEA

Que la sort em guardi
de tenir mai al llit un amant tan rude.

IL SATIRINO

Aquests pèls tendres
que em surten del cos
són flonjos com el borrissol
i no pas punxants com les cerres;
I són llanes esponjoses
les que em fan ombra a la barba.
Més sobre les galtes càndides
riu l’olivereta i, sobre d’ella hi ha
roses vives, que poncellen.
I aquesta boca meva,
 carregada de bresca, 
t’omplirà de nèctar.

LINFEA

Salvatge lasciu
ja et veig tal i com ets
sense que t’embelleixis i et descriguis,
certament deus haver nascut d’una cabra;
estima doncs les cabres, i viu amb elles.

IL SATIRINO

Sóc d’origen quasi diví
i noble, i tu, camperola i rústica,
bé deus haver nascut entre els ases,
i de pares similars.
Sé perquè em repudia 
la teva nodrida luxúria;
és per què, jove innocent,
estant encara poc avesat
a les proves de Cupido, i de Venus, 
porto, encara que creixent, 
petita la tendra cua.

LINFEA

Entre els ramats vés a estimar,
Jove caprí,
d’aspecte animal.
Que Narcís, de bell somriure,
vol gaudir la meva bellesa.
Entre els ramats vés a estimar!

Lamento d’Ecuba
A les ruines del meu regne, doncs,
sobrevisc, decrèpita, 
i faig del plor 
un testimoni trivial dels meus dolors!
On va la meva ànima, 
buscant, més enllà de les llàgrimes,
la manera de lamentar-se, mentre que,
aquesta nit, he perdut d’un sol cop 
el regne, la pàtria, el marit i els meus fills?
Esperit tremolós,

IL SATIRINO

Molle come lanugine,
e non pungenti setole
son questi peli teneri,
che da membri mi spuntano: 
né pur ancor m’adombrano 
il mento lane morbide.
Ma sù le guancie candide 
i ligustri mi ridono, e sopra lor s’inestano
rose vive, e germogliano. 
Questa mia bocca gravida 
di favi soavissimi,
ti porgerà di nettare.

LINFEA

Salvaggetto lascivo
ti vedo quel, che sei,
senza, che t’abbellisci, e ti descrivi, 
certo di capra nato esser tu déi, 
ama dunque le capre, e con lor vivi.

IL SATIRINO

Io son, io son d’origine quasi divina, 
e nobile, ben tu villana, e rustica 
nata esser déi da gl’asini, 
e da parenti simili.
So perché mi ripudiano 
l’ingorda tua libidine, 
perché garzone semplice 
mal buono agl’esservitici 
di Cupido, e di Venere, 
ancor crescente, e piccola porto 
la coda tenera.

LINFEA

Nelle mandrie ad amar va’ aspetto ferino.
Fanciullo caprino.
Che Narciso,
che bel riso,
vuol goder la mia beltà, 
nelle mandre ad amor va’.

Lamento d’Ecuba
Alle ruine del mio regno adunque 
sopravvivo decrepita, e son giunta 
a riputar il pianto
testimon trivial de’ miei dolori! 
Onde va l’alma mia
cercando oltre le lagrime il tenore 
di lamentarsi, mentre in questa notte 
in un punto perdei
regno, patria, marito, e figli miei. 
Tremulo spirito

PART I

Cara e amabile catena
Cara e amabile catena
che mi stringe al mio tesoro
che m’unisce al ben ch’adoro. 
Himeneo fausto e felice
son d’Orfeo
Io d’Euridice
lieta godo
si bel nodo raddolcisce ogni mia pena. 
Cara e amabile catena.

Scena Linfea/Sattirino
LINFEA

Interprete mal buona,
son di questa libidine,
ché l’orme di Cupidine
mi sono, ancora ignote.
E se ben mi percuote
lo stimolo d’Amore
dolcemente nell’hora
l’inesperto mio core
pure agl’impulsi suoi resisto ancora. 
Mà, io vorrei dire
e temo di parlare
Eh ! Chi mi sente,
così non credo di voler morire.
« L’uomo è una dolce cosa,
che sol diletto apporta,
che l’anima conforta »;
così mi disse la nutrice annosa.
In legittimo letto forse provar lo vo’. 
Un certo sì mi chiama, e sgrida un no. 
Mi sento a intenerire
quando c’ho per oggetto
qualche bel giovanetto;
dunque, che volontaria ho da languire? 
Voglio, voglio il marito,
che m’abbracci a mio pro.
Al sì m’appiglio, e do ripudio al no.
 
IL SATIRINO

Ninfa bella, che mormora
di marito il tuo genio?
S’il mio sembiante aggradati 
in grembo, in braccio pigliami, 
tutto, tutto mi t’offerò.

LINFEA

Sì ruvido consorte
ch’avessi in letto mai, tolga la sorte.



flebile, e languido
escimi subito,
vadasi l’anima,
ch’Erebo torbido
Cupido aspettala.
Povero Priamo
scordati d’Ecuba
vedova misera.
Causano l’ultimo
orrido esito
Paride, e Elena.

Ahi tra tanti nemici
prova il mio petto solo
penuria di ferite,
nè cade ancor la mia tra tante vite, e la figlia,
e la madre estinta cada
per una stessa man, per una spada;
e nel morir sotto il nemico ferro
si riconfonda il sangue nostro, e sia
questo misero ventre, onde nascesti,
lacerato non lunge dal tuo petto.
Riunisca la morte
ciò, che il nascer divise,
e della madre, e della figlia esangue
vada in sepolcro ad abbracciarsi il sangue. 
Vipera livida, aspide pessimo, mortimi, 
todimi. Intime viscere spruzzano,
stillano fervide lagrime.
Crollano, tremano, ardono, cadono,
porticis, e tempii.
Vattene in polvere, resetati in cinere,
porpora e imperio.
Porgimi, figlia,
la man, che sento
non poter più;
andiam cercando
spada cortese,
che ci tolga ben tosto i dì mortali,
oggi la morte è ‘l minimo de’ mali.

Lamento d’Idraspe
Dovè mi conducete?
Perche mi separate da quel sole che adoro? 
oh Dio forma tanto sol che raccolga l’effigie 
abbandonata d’un amante fedele:

Cruda Almira t’intendo, si t’intendo 
Per mostrar che mi lasco
e m’abbandoni per novello amator 
per altro vago
la memoria di me perdi 
e l’imago.

Uscitemi dal cor lagrime amare
e converse in tormenti
del mio lungo penarre
estinguetemi in sen le fiamme ardenti 
cruccio io troppo crudel provo l’amare.
Uscitemi dal sen lagrime amare.
Lasciatemi dal duol cader svenato
Crudel stelle fatali dalla Parca troncato lo 
sta Me hà de giorni miei vitali.
Così più non vivrò scherzo del fato.

Chi desia di saper che cosa è 
amore
Chi desia di saper, che cosa è Amore 
Io dirò, che non sia se non ardore, 
Che non sia se non dolore,
Che non sia se non timore,
Che non sia se non furore,
Io dirò, che non sia se non ardore 
Chi desia di saper che cosa è Amore.

Chi mi domanderà s’amor io sento, 
Io dirò che’l mio foco è tutto spento, 
Ch’io non provo più tormento,
Ch’io non tremo, né, pavento,
Ch’io né, vivo ogn’or contento
Io dirò che’l mio foco è tutto spento 
Chi domanderà s’amor’io sento.

Chi mi consiglierà ch’io debb’amare, 
Io dirò che non vo’ più sospirare,
né temere, nè sperare,
Nè avvampare, nè gelare,
Nè languire, nè penare.
Io dirò che non vò più sospirare
Chi mi consiglierà ch’io debb’amare.

Chi d’amor crederrà dolce il gioire, 
Io dirò che più dolce è amor fuggire, 
Nè piegarsi al suo desire,
Nè tentar suoi sdegni, et ire,
Nè provare il suo martire.
Io dirò che più dolce è amor fuggire 
Chi d’amor crederrà dolce il gioire.

Scena Valetto-Damigella
VALETTO

Sento un certo non so che, 
che mi pizzica, e diletta, 
dimmi tu che cosa egli è, 
damigella amorosetta.
Ti farei, ti direi,

lànguid i feble,
abandona’m de sobte,
que l’ànima marxi, 
i que l’Èreb, tèrbol 
i afamat, l’esperi.
Pobre Príam,
recorda’t d’Hècuba,
mísera vídua.
Paris i Helena
han provocat
aquesta horrible fi.

Ai! Entre tants enemics
i encara només el meu
pit fa prova de poques ferides
ni cau entre tantes altres la meva vida.
Que la filla i la mare caiguin,
extintes, per la mateixa mà
i la mateixa espasa;
i que en morir sota el ferro enemic
la nostra sang es torni a confondre, 
i que jagui aquest miserable ventre,
del qual naixeres, no gaire lluny del teu pit.
Que la mort reuneixi allò que la vida dividí, 
i les sangs de mare i filla exsangües 
arribin al sepulcre i s’abracin.
Lívid escurçó, àspid fatal, mossega’m, 
mata’m!
Les vísceres internes s’esquitxen,
tot vessant fervoroses llàgrimes,
s’esfondren, tremolen, cremen i cauen
els pòrtics i els temples!
Que siguin reduïts a cendres i pols
la porpra i l’imperi!
Dóna’m, filla, la mà,
que em sento defallir, 
i anem a la recerca 
d’una amable espasa,
que ens prengui ben prest els dies mortals,
car avui la mort és el menor dels mals. 

Lamento d’Idraspe
On em conduïu?
Perquè em separeu d’aquell sol que adoro?
Oh Déu, forma un sol que reculli
L’efígie abandonada d’un amant fidel:

Cruel Almira t’entenc, sí, t’entenc;
per demostrar que em deixes
i m’abandones per un nou amant,
per un nou bell rostre,
has perdut el meu record
i la meva imatge.

Sortiu-me del cor llàgrimes amargues
i, transformades en turments
del meu llarg patiment,
extingiu-me en el pit les flames ardents
que pateixo en excés el cruel amor.
Sortiu-me del pit llàgrimes amargues.
Deixeu-me caure víctima del dolor,
que la Parca cruel ha ja trencat el fil
dels meus dies.
Així no viuré més com una joguina del destí.

Chi desia di saper che cosa è 
amore
A qui desitgi saber què és l’amor,
jo li diré que no és sinó ardor,
que no és sinó dolor,
que no és sinó temor,
que no és sinó furor,
jo li diré, que no és sinó ardor,
a qui desitgi saber què és l’amor.

A qui em demani si sento amor
jo li diré que el meu foc està tot consumit,
que ja no sento turment,
que no tremolo, que no temo,
que ara visc content tothora,
jo li diré que el meu foc està tot consumit,
a qui em demani si sento amor.

A qui m’aconselli d’estimar
jo li diré que no vull sospirar més,
ni témer, ni esperar,
ni inflamar-me, ni glaçar-me,
ni llanguir, ni penar,
jo diré que no vull sospirar més
a qui m’aconselli d’estimar.

A qui creurà tan dolça la joia d’amor
jo li diré que és més dolç encara fugir-ne,
no doblegar-se al seus desitjos,
ni temptar les seus desdenys, i les ires,
ni provar el seu màrtir.
Jo li diré que és més dolç encara fugir-ne,
A qui creurà tan dolça la joia d’amor.

Scena Valetto-Damigella
VALETTO

Sento un cert no sé què
que em pessiga, i em delecta,
digues-me tu què és,
amorosa damisel·la.
Et faria, o et diria,



però no se pas què voldria...
Si sóc amb tu el cor em bat,
si marxes, m’esllangueixo,
i només aspiro i penso
en el teu pit blanc com la llet.
Et faria, o et diria,
però no se pas què voldria...

DAMIGELLA

Noiet astut,
és l’Amor que juga amb tu;
i si t’enamores, ben aviat
perdràs el cervell.
L’Amor es diverteix amb els nens,
però tu ets, igual que ell, un pocavergonya.

VALETTO

És així, doncs, que l’amor comença?
I és una cosa molt dolça?
Et daré, per gaudir del teus plaers,
cireres, peres i confits.
Però si es torna amarga
aquesta mel que tant m’agrada,
que l’endolciràs tu?
Digues-m’ho llum meva, digues-m’ho!

DAMIGELLA

L’endolciré, sí, sí.

JUNTS

Oh estimada, gaudim!
Oh estimat, cantem!
gaudim, cantem, 
anem a gaudir 
que allarga la mort
qui retarda el plaer.

PART II

Vaghi rai
Cantant 1

Ulls graciosos, pupil·les ardents,
són la causa de les meves penes,
car sempre ofenen
i llur pietat neguen.
Oh misèria infinita!
Ai, que estimar costa sempre la vida!

Cantant 2

Cabells d’or, rosses cadenes,
els esguards encenen

i els cabells lliguen
i llur pietat neguen.
Oh misèria infinita!
Ai, que estimar costa sempre la vida!

Cantant 1

La voluntat rebel m’empeny a adorar
el rigor d’un astre forassenyat.
És inevitable
morir estimant
la bellesa adorada.
Oh misèria infinita!
Ai, que estimar sempre costa la vida!

Cantant 2

Plorar sense reconfort
és mon destí, que em vol mort.
Plorar no ajuda
però no es pot evitar.
Oh misèria infinita!
Ai, que estimar sempre costa la vida!

Sul Rodano severo
Prop del Roina sever
jau el malaurat cos decapitat
del gran escuder de França,
i si al cos no li escau
de tornar per al sepeli
a l’estimada París,
amb la freda ombra 
l’infeliç jove seguirà a Lluís.
Enric el bell, com si el sol s’hagués emboirat,
Canvià les roses de les ses belles galtes
per pàl·lides violes
i de funesta gebra
tacà l’or dels cabells.
Els ulls són lívids, la llengua pàl·lida,
i, damunt la llet del pit, hi plou la sang.

“Oh Déu!, Per quina raó”
Sembla que li digui l’esperit
“has tingut tanta pressa
a fer passar per pèrfid i traïdor
aquell servent tan entregat 
mentre, August de França,
volies merèixer el títol de just?
Tu, encara que el meu error sigui 
digne de càstig, 
em sacrifiques, Ai las!, 
víctima de l’enveja que et remou.
No em declaro innocent:
prou que vaig errar, i prou
que em vaig trair a mi mateix

Le chiome legano.
E pietà negano.
Oh, o miseria infinita,
Ahi, che sempre l’amar costa la vita.

Chanteur 1

Adorar voglia rubella,
E Rigor d’iniqua stella,
Amando morasi,
Beltà ch’adorasi
Non si può frangere.
Oh, o miseria infinita,
Ahi, che sempre l’amar costa la vita.

Chanteur 2

Lagrimar senza conforto,
E destin, che mi vuol morto
Non giova il piangere.
Non si può frangere.
Oh, o miseria infinita,
Ahi, che sempre l’amar costa la vita.

Sul Rodano severo
Sul Rodano severo
giace tronco infelice
di Francia il gran scudiero,
e s’al corpo non lice
tornar di ossequio pieno
all’amato Parigi,
con la fredd’ombra almeno
il dolente garzon segue Luigi. 
Enrico il bei, quasi annebbiato sole, 
delle guance vezzose
cangiò le rose in pallide viole
e di funeste brine
macchiò l’oro del crine.
Lividi gl’occhi son, la tocca langue,
e sul latte del sen diluvia il sangue.

“Oh Dio, per qual cagione”
par che l’ombra gli dica
“sei frettoloso andato
a dichiarar un perfido, un fellone, 
quel servo a te sì grato,
mentre, franzese Augusto,
di meritar procuri il titolo di giusto?
Tu, se ‘l mio fallo di gastigo è degno, 
ohimè, ch’insieme insieme
dell’ invidia che freme
vittima mi sacrifichi allo sdegno.
Non mi chiamo innocente:
purtroppo errai, purtroppo
ho me stesso tradito

ma non so quel ch’io vorrei.
Se sto teco il cor mi batte,
se tu parti, io sto melenso,
al tuo sen di vivo latte, 
sempre aspiro e sempre penso. 
Ti farei, ti direi,
ma non so quel ch’io vorrei.

DAMIGELLA

Astutello, garzoncello,
bamboleggia amor in te.
Se divieni amante, affé,
perderai tosto il cervello.
Tresca Amor per sollazzo coi bambini, 
ma siete Amor, e tu, due malandrini

VALLETTO

Dunque amor così comincia?
È una cosa molto dolce?
Io darei per godere il tuo diletto 
i cireggi, le pera, ed il confetto. 
Ma se amaro divenisse
questo miel, che sì mi piace, 
l’addolciresti tu?
Dimmelo luce mia, dimmelo, di’?

DAMIGELLA

L’addolcirei, sì, sì.

INSIEME

O caro, godiamo! 
O cara, cantiamo! 
Godiamo cantiamo, 
andiamo a godere. 
Allunga il morire 
chi tarda il piacere.

PART II

Vaghi rai
Chanteur 1

Vaghi rai, pupille ardenti, 
Son cagion delle mie pene. 
Ma sempre offendono
E pietà negano.
Oh, o miseria infinita,
Ahi, che sempre l’amar costa la vita.

Chanteur 2

Chiome d’or, bionde catene 
Gli sguardi accendono,



Il morir per amor è una pazzia.

Non accade pensare
Di gioir in amare:
Amoroso contento
Dedicato è al momento
E bella donna al fine,
Rose non dona mai,
Non dona mai senza le spine.

La speme del gioire
Fondata è sul martire ;
Bellezza e cortesia
Non stanno in compagnia ;
Sò ben dir con mio danno
Che la morte ed amor insieme vanno.

Vi vuol pianti a diluvi
Per spegner i vesuvi
D’un cor innamorato,
D’un spirito infiammato ;
Pria che si giunga in porto
Quante volte si dice : ohimé son morto.

Credete la costui
Che per prova può dir: io vidi io fui; 
Se credere no’l volete,
Lasciate star che poco importa a me : 
Seguitate ad amar ; ad ogni modo, 
Chi dé rompersi il collo non accade
Che schivi ad erta o fondo,
Che per proverbio senti sempre dire; 
Dal destinato non si può fuggire.

Donna, so chi tu sei;
Amor so i fatti miei.
Non tresco più con voi
Alla larga ambo i duoi
S’ognun fosse com’io
Saria un balordo amor e non un... dio!

Lamento di Penelope
Di misera regina non terminati mai dolenti 
affanni! 
L’aspettato non giunge e pur 
fuggono gli anni;
la serie del penar é lunga ahi troppo,
a chi vive in angoscie il tempo é zoppo.
Fallacissima speme, speranze non più verdi 
ma canute, all’invecchiato male non 
promettete più pace o salute. 
Ogni partenza attende desiato ritorno,
tu sol del tuo tornar perdesti il giorno.

a creder all’invito
di fortuna ridente.
Non mi chiamo innocente:
grand’aura di favori
rea la memoria fece
di così stolti errori, 
un nembo dell’obblio
fu la cagion del precipizio mio.
Ma che dic’io? Tu, Sire - ah, chi nol vede? 
tu sol, credendo troppo alla mia fede, 
m’hai fatto in regia corte
bersaglio dell’invidia e reo di morte.

Luigi, a queste note
di voce che perdon supplice chiede, 
timoroso si scuote
e del morto garzon la faccia vede. 
Mentre il re col suo pianto
delle sue frette il pentimento accenna 
tremò parigi e torbidossi Senna.

Vanne intrepido mio bene
Vanne intrepido, ò mio bene
Del nemico à i fieri assalti
E del cielo della speme
Non temer d’Icaro i salti
Non cadrai non ben che col petto ignudo 
Ch’il mio cor ti sarà bastante scudo.

La tromba orgogliosa 
Ch’à guerra ti sfida 
Con eco festosa 
Vittoria mi grida.

Rimanti in pace
Rimanti in pace omai, dolce mia vita, 
Chè da te fo’ partita.
Ti lascio di mia alma in pegno il core.
Bona notte, mia vita, addio mio amore!

Poichè di rivederti invan desio
Parto, mio bene, addio!
Deh! resta in pace omai, idolo mio! Bona 
notte, mio sole, mia vita, addio!

Amanti io vi so dire
Amanti io vi so dire
Ch’è meglio assai fuggire 
Bella donna vezzosa ;
O sia cruda o pietosa
Ad ogni modo e via

creient-me l’únic afavorit
d’una fortuna propícia. 
No em declaro innocent:
els vents propicis
feren culpable la memòria
d’aquests estúpids errors,
i un núvol d’oblit fou la raó 
de la meva caiguda.
Però què dic? Tu, senyor, ah, qui no ho veu?
Tu i només tu, creient massa en 
la meva fidelitat, m’has fet, a la cort,
objecte d’enveges i condemnat a mort.”

Lluís, sentint aquestes paraules
d’una veu que suplica demanant perdó,
temorós s’agita
i veu el rostre del jove mort.
Mentre el rei, amb el seu plor,
mostra el penediment per la seva pressa,
tremolà París i s’enterbolí el Sena.

Vanne intrepido mio bene
Vés, Oh intrèpid amor meu!,
a trobar les ferotges envestides de l’enemic
i, guiat per l’estel de l’esperança,
no temis els salts d’Ícar,
que no cauràs pas amb el pit descobert
car el meu cor et farà d’escut.

L’orgullosa trompeta 
que et desafia a la guerra
amb ecos de festa
victòria em proclama.

Rimanti in pace
Reposa en pau ara, dolça vida meva,
Que de tu em separo.
Et deixo el cor com a penyora de la meva ànima.
Bona nit, sol meu, vida meva, adéu!

Puix que desitjo en va tornar-te a veure,
Me’n vaig, amor meu, adéu!
Ah! Queda’t en pau ara, ídol meu!
Bona nit, sol meu, vida meva, adéu!

Amanti io vi so dire
Amants, ja us dic jo
que és molt millor fugir
la dona seductora,
ja sigui cruel o pietosa,
per tots els mitjans,

que morir d’amor és una bogeria.

No s’escau de pensar
en gaudir en l’amor:
l’alegria amorosa
és momentània,
i la dona bella, al final,
no dóna mai roses
que no tinguin espines.

L’esperança de gaudi
està basada en el martiri:
la bellesa i la cortesia
no són pas bones amigues;
i puc ben dir per experiència,
que la mort i l’amor s’agafen de la mà.

Us vol fer vessar diluvis de llàgrimes
per apagar els volcans
d’un cor enamorat,
d’un esperit inflamat; 
i abans d’arribar a port,
quantes vegades no sentim: ai làs! Sóc mort?

Doneu crèdit a qui
provadament us pot dir: “jo ho he vist, jo hi 
era.” I si no ho voleu creure,
Deixeu-ho estar que m’importa ben poc:
seguiu estimant per tots els mitjans,
car qui ha donat llur coll per què li trenquin
no té mitjans per escapar,
i sovint se sent dir el proverbi:
no es pot escapar al destí.

Dona, sé qui ets.
Amor, coneixes els meus actes.
No perdo més temps amb vosaltres,
allunyeu-vos de mi tots dos.
Si tothom fos com jo,
l’Amor seria un taujà i no pas un... Déu!

Lamento di Penelope
No s’acaben mai les afliccions d’una 
miserable reina!?
Aquell que espero no arriba malgrat que 
fugen els anys;
La llista dels patiments és, ai las!, massa llarga,
i a qui viu amb l’angoixa el temps li és coix.
Afany fal·laç, esperances ja no verdes sinó 
calbes, no prometeu més pau o salut al mal 
envellit.
Tota partida espera el desitjat retorn i tu tot 
sol has perdut el dia de la teva tornada.



El meu destí, doncs, no varia?
Ha canviat la fortuna la seva voluble roda
per una seu més estable? 
I la seva ràpida vela que porta
tot esdeveniment humà rabent
vers la inconstància,
és només per mi que no bufa ni un sol cop.
Els estels, errants o fixes, canvien per
altri la seva disposició en el firmament.
Torna, ah, torna Ulisses!
Ah, torna Ulisses, que Penèlope t’espera! 
I innocent sospira,
Plora el greuge i ni tan sols s’enfada
Amb aquell que tossudament l’ofèn:
que a l’ànima afligida li porto les seves 
disculpes
a fi que ell no quedi tacat per la crueltat,
i acuso injustament del meu mal al destí.
Així, per defensar-te, estableixo guerres i
lluito amb el Cel i el destí:
Torna, ah, torna Ulisses.

Torna la tranquil·litat al mar,
Torna el zèfir al prat
i l’aurora, mentre invita dolçament el sol,
No és sinó el retorn del dia que havia marxat.
torna la glaçada a la terra,
tornen les pedres al centre,
i, amb passos sinuosos,
torna el riu a l’oceà.  

L’home que viu aquí baix,
lluny de llurs orígens divins
porta una ànima celestial
i un cos fràgil.
Tan aviat el mortal fineix,
i torna l’ànima al Cel,
es torna pols el cos
després d’un breu sojorn.
Només tu has perdut el dia del teu retorn.
Torna, que mentre afegeixes cruels retards
al meu dolor ferotge
veig apropar-se l’hora de la meva mort.
Torna, ah, torna Ulisses!

Lagrimosa beltà
Llagrimosa bellesa
per qui, nit i dia,
tant he sospirat,
com t’has trobat en similar estat?
Qui ha estat el bàrbar,
Quin cor mancat de compassió
S’ha pogut acarnissar en contra teu?

Pobre de mi, prou que ho sé,
i no ho puc pas negar,
ha estat el temps, l’edat,
que val i té tant poder
i, sospirant d’amor,
ha descolorit l’or dels teus cabells.

Mireu dones, finalment,
que tota cosa mortal
acaba venint a menys.
Amb el temps no es pot fer trampa
aquest és un principi general
i ningú el pot defugir.

La pluja ve al seu torn,
després la calma, el llamp i et tro.
Qui s’ha mostrat cruel
no mereix pas perdó,
i ésser infidel als amants
és el pitjor dels turments,
i el càstig serà similar.

Entregueu, dones, el vostre cor
tot pietós i humil,
apreneu a deixar tota altiva ostentació.
Endolciu el pensament,
que la bellesa no s’hi reflecteix
ni en guarda traça.
I si voleu prolongar la bellesa,
Sigueu, sigueu compassives! 

Non é dunque per me varia la sorte? 
Cangiò forse Fortuna la volubil ruota in 
stabil seggio? 
E la sua pronta vela 
ch’ogni human caso porta 
fra l’incostanza a volo,
sol per me non raccoglie un fiato solo. 
Cangian per altri pur aspetto in cielo
le stelle erranti e fisse.
Torna, deh torna Ulisse!
Deh, torna Ulisse, Penelope t’aspetta,
la innocente sospira,
piange l’offesa e contro il tenace offensor 
né pur s’adira:
all’anima affannata
porto le sue discolpe
acciò non resti di crudeltà macchiato, 
Ma falso de’ miei danni incolpo il fato. 
Così per tua difesa col destino, col Cielo 
fomento guerre e stabilisco risse;
torna, deh, torna Ulisse!

Ouillo al mare
Torna il zeffiro al prato
l’aurora metitre al sol fa dolce invito
E un ritorno del di ch’è pria partito. 
Tornan le brine in terra
Ornano al centro i sassi 
e con lubrici passi 
Torna al oceano vivo.

L’huomo qua i ch’è vivo 
lungue da suoi principi 
Porta un’alma celeste, 
e un corpo fra le rosto 
More il mortale, 
e torna l’arma in cielo 
e torna Il corpo in polve 
dopo breve soggiorno.
Tu sol del tuo tornar per desti il giorno. 
Torna che mentre porti empie dimore al mio 
fiero dolore,
Veggio del mio morir l’hore prefisse 
Torna, torna deh torna Ulisse.

Lagrimosa beltà
Lagrimosa beltà
Per cui già nott’ e dí
Cotanto sospirai, come sei tu 
Divenuta cosi?
Il barbaro chi fu,
Qual cor pien d’impietà
Potuto ha incrudelir contro di te?

Misero, ben lo so,
Né poi negarlo a fé,
Il tempo fù, l’età
Che tanto vale e può. 
Inlanguidito ha’l sen,
Ha scolorito l’or del tuo bel crin.

Mirate donne, il fin,
Mirate che vien men 
Ogni cosa mortal:
Col tempo arte non val
Questo e colpo comun
Schermir nol puote alcun;

La pioggia vien tal hor,
Dopo il seren, e dopo il lampo, il tuon. 
Chi si mostrò crudel
Non merita perdon,
E l’esser infedel
A gl’amanti e di turca empio rigor 
Aspetta col simil.

Rendete donne il cor,
Tutto pietoso e humil,
Imparate a lasciar quel fasto alter, 
Raddolcite il pensier,
Il bello non risplende in costei più, 
Né si può dir qui fu.
Dunque, chi bram’ haver lunga beltà 
Usi, usi pietà.



Sabies que…?                                                   

... Monteverdi és el primer gran compositor d’òpera de la història?

Primer va arribar L’Orfeo, l’any 1607, considerada la primera gran òpera. Més enda-

vant escriuria Arianna, de la qual només se’n conserva una petita part (El lament) i 

altres títols que s’han perdut. Només ens han arribat les dues últimes òperes que 

va escriure: Il ritorno d’Ulisse in patria (1641) i L’incoronazione di Poppea (1642).

... les òperes de Monteverdi es basen en històries de la Grècia i la Roma 

clàssiques?

En el cas d’Il ritorno, la història es basa en l’Odissea d’Homer, però se centra en 

l’angoixa, la noblesa i la castedat de Penèlope, que espera que Ulisses torni de 

la Guerra de Troia. A L’incoronazione, tracta sobretot de l’amor entre l’emperador 

Neró i la seva amant Popea, però a la vegada retrata una gama àmplia de conductes 

humanes, com ara les relacions, l’ambició, la seducció o la desolació.

... Francesco Cavalli va ser un dels referents de l’òpera en la seva època?

Aquest músic, que era deixeble de Monteverdi, va escriure òperes que van tenir 

molt d’èxit gràcies a les estrenes que va fer en els teatres públics de Venècia, que 

no feia gaire que s’havien inaugurat. Les seves òperes es van representar més enllà 

d’Itàlia, en ciutats com Viena o París. Quan va morir va quedar del tot oblidat, fins 

a la segona meitat del segle XX, quan va començar a recuperar-se la seva música.

... Cavalli no era el nom real d’aquest compositor?

El seu nom autèntic era Pier Francesco Caletti Bruni, però com era costum a l’època, 

va adoptar el cognom del seu protector, un noble venecià anomenat Federico Ca-

valli. Va compondre una trentena d’òperes, amb la participació d’una orquestra de 

menys instruments que les que utilitzava Monteverdi, d’entre les quals La Calisto, 

que és actualment la més representada.

... Benedetto Ferrari destacà, a més de com a autor d’òperes, com a llibre-

tista?

També va ser un gran intèrpret de tiorba (una mena de llaüt, de majors dimensions 

i volum de so). Va escriure música i llibrets per a òperes estrenades a Venècia i 

Bolonya. Es creu que és de Ferrari el duet Pur ti miro, pur ti godo que apareix al final 

de l’òpera L’incoronazione di Poppea de Monteverdi.
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“Em dic Louise Josephine Bourgeois. Vaig néixer el 24 de desembre de 1911, a París. To-

tes les obres que he realitzat en els darrers seixanta anys i tots els temes s’han inspirat 

en la meva infància. Aquest període mai no ha perdut la seva màgia, el seu misteri i el 

seu drama. El meu pare tenia una amant, Sadie. Va aparèixer després de la guerra, cap 

el 1922. Va entrar a la família com a “professora d’anglès” per a Pierre i per a mi. Es fi-

cava al llit al meu pare i es va quedar a viure amb nosaltres durant deu anys: els nostres 

anys de formació. Em va trair. Per a mi, la història de Sadie és tan important com la de 

la meva mare. La meva mare ho va tolerar i heus aquí el misteri. La inspiració d’algunes 

de les meves obres és una reacció negativa contra ella. Aquest fet demostra que la ira 

és el que en realitat em motiva a treballar.”

“L’obra ha de mantenir-se per si mateixa; inexplicablement, després d’abandonar l’estudi 

de l’artista, la peça comença una vida independent, en la que la intenció de l’artista ja 

no té importància, i en la que  el “missatge” pot ser comprès o oblidat. L’artista pot haver 

mort fa temps però l’obra encara segueix el seu camí.

Amb el pas del temps, la gent veurà coses que no hem posat, que no vam tenir la inten-

ció de posar o que ignoràvem haver posat i, tot i així, hi són. Aquest és el problema de 

fins a quin punt l’artista controla el seu projecte.”

“Una dona no té lloc com a artista fins que no prova una vegada i una altra que no serà 

eliminada.”

“Tinc un complex de culpabilitat a l’hora de promoure la meva obra. Tenia la impressió 

que l’escena artística pertanyia als homes i que estava envaint els seus dominis. Per 

això feia les obres i després les amagava. Em trobava més còmoda. Mai vaig destruir 

cap escultura.”

“No vaig disposar de la seguretat que concedeix una religió, així que al final aquesta 

seria la raó principal que em va portar a ser artista, la recerca d’una manera de sobre-

viure.”

“Els espirals – sempre girant – representen la fragilitat en un espai obert. La por fa que 

el món segueixi girant.”

“No pots aturar el present. Cada dia has d’abandonar el passat, acceptar-lo. Però si no 

pots acceptar-lo, has de dedicar-te a l’escultura. Si no pots abandonar el passat, llavors 

has de recrear-ho. Això es justament el que he estat fent.”

Louise Bourgeois
Autora del detall de l’obra FUGE (2003) que ha il·lustrat

el nou cicle Auditori: Nits de Clàssica


