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Jacques Arcadelt
Il bianco e dolce cigno (pub.1539)

Claudio Monteverdi
Excertos do 6.º livro de Madrigais (pub.1614)

— Lasciatemi morire
— Zefiro torna e ’l bel tempo rimena
— Sestina: Lagrime d’Amante al Sepolcro dell’amata (Partes 1 e 2)
— Ohimè il bel viso

Alessandro Piccinini
Toccata XIII (pub.1623)

Lars Johan Werle 
Canzone 126 di Francesco Petrarca (1967)

Carlo Gesualdo 
Io tacerò (pub.1596)

Francesca Caccini 
Io veggio i campi verdeggiar fecondi (pub.1618)

Luca Francesconi 
Sea Shell (2006)

PORTRAIT LUCA FRANCESCONI I

Duração aproximada do concerto: 1 hora sem intervalo. 

Textos originais e traduções nas páginas 5 a 10. 
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Fará sentido um grupo cantar poemas escritos 
na primeira pessoa? Por que motivo teremos 
adoptado a polifonia para manifestar os nos-
sos sentimentos mais secretos e profunda-
mente individuais?

Este programa inicia-se com o madrigal que 
abre a primeira colecção levada à luz por Jac-
ques Arcadelt (1507-1568), em 1539 (um enorme 
êxito que teve no seu tempo 45 edições), e que, 
hoje em dia, será certamente a sua mais conhe-
cida obra: Il bianco e dolce cigno. Esta pequena 
jóia representa de forma exemplar uma fase em 
que este tipo de publicação era adquirido tanto 
para que os madrigais fossem cantados pelos 
próprios cortesãos reunidos como para serem 
ouvidos pelos restantes convivas. 

Apesar de manifestarem preferência por 
línguas e dialectos da Península Itálica, numa 
primeira fase, grande parte dos composito-
res mais representativos desta categoria eram 
franco -flamengos, como o próprio Arcadelt, 
propagando e ensinando pelo mundo os misté-
rios da invenção polifónica, tanto no contexto da 
música sacra como no da profana. No passado, 
vigorava também a designação ‘madrigal sacro’, 
mas hoje em dia tendemos a reduzir esta cate-
goria à sua vertente profana, mais tipicamente 
voltada para a temática amorosa. 

Como era típico desta geração de compo-
sitores de origem na Flandres, Arcadelt viajou 
muito, com permanências mais longas em Flo-
rença e em Roma (onde travou conhecimento 
com Michelangelo), publicou fundamental-
mente em Veneza, mas terminou a sua vida 
ao serviço da corte de Paris, onde viu publicada 
outra grande parte da sua obra — incluindo um 
grande número de missas e chansons. É um 
exemplo perfeito de humanista da Renascença 
europeia, no campo específico da música: culto, 
falador de muitas línguas, trançador de uma uni-
dade cultural que permeia variantes regionais.

O grande êxito das edições de madrigais 
deve ser entendido à luz do seu enquadramento 
histórico e social. Depois de uma fase duríssima 
na história da Península Itálica, pontuada por 
desgraças (como o saque de Roma, em 1527, 
deixando mais de 30.000 mortos, ou os gravís-
simos incidentes que abalaram Florença entre 
a expulsão dos Médici, em 1494, e o seu retorno, 
em 1530), brotava finalmente um período de 
estabilidade e relativo bem-estar, fazendo com 
que as elites locais procurassem afirmar a sua 
superioridade cultural, para além da económica 
e militar. A presença do madrigal cantado deve 
ser entendida como uma variante musical do 
que se entendia recomendado nos manuais de 
conversação e conduta em sociedade. A metá-
fora sexual subentendida em Il bianco e dolce 
cigno, comparando a morte ao orgasmo (que 
não é caso único neste contexto), cumpriria 
este gosto pelo arriscado roçar nas barreiras 
do permitido, tão em voga na conversa social 
do convívio cortesão do século XVI. 

O sexto livro de madrigais de Claudio Monte-
verdi (1567-1643), vindo à luz em 1614, corres-
ponde já a uma fase muito distinta da evolução 
desta forma poética e musical. Os madrigais 
deste livro, publicados em Veneza (onde che-
gara um ano antes) mas, em grande parte, pro-
vavelmente escritos quando ainda em Mântua, 
destinavam-se à execução por músicos profis-
sionais de grande habilidade. Uma sua marca 
de estilo era a intenção de que fosse a palavra 
a gerar a música, com absoluto ênfase na força 
poética do texto, mais do que nos recursos con-
trapontísticos ou no cumprimento de fórmulas 
musicais pré-concebidas ou ainda na rigidez da 
forma poética — dando preferência aos signifi-
cados, mais do que à métrica original do poema.

Da escolha de obras feita a partir do sexto 
livro de madrigais para integrar o presente 
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programa, destacam-se o interessante caso 
do Lamento d’Arianna, que será a versão poli-
fónica de um trecho da ópera perdida Arianna, 
do qual ouvimos a primeira parte (Lasciatemi 
morire); e o ciclo de madrigais Sestina, que Mon-
teverdi escreveu destroçado quando da morte 
da jovem cantora Caterina Martinelli, que em 
1608 encarnara o papel principal em Arianna. 

Nos serões dos séculos XVI e XVII a música 
vocal era intermediada por obras instrumentais, 
como esta Toccata XIII de Alessandro Piccinini 
(1566-c.1638) — que, junto ao seu pai e a dois 
irmãos, fazia parte de uma família de instrumen-
tistas de corda dedilhada de grande fama, tanto 
em Bolonha como na corte de Ferrara. A obra 
apareceu impressa na Intavolatura di Liuto et 
di Chitarrone, libro primo (Bologna, 1623), um 
livro da maior importância, não só pelas obras 
que inclui como pela vasta instrução que con-
tém quanto à execução instrumental. As tabla-
turas deste tipo são fundamentais para todos 
os actuais intérpretes de música do passado, 
pois plasmam as notas exactas que se querem 
executadas e que, na notação vocal da Renas-
cença, ficavam sujeitas à intervenção dos intér-
pretes — a que chamamos musica ficta, e que 
não se encontra impressa.

Autor da música dos filmes Persona (1966) e 
Vargtimmen (A Hora do Lobo) (1968), ambos 
do realizador Ingmar Bergman, o compositor 
sueco Lars Johan Werle (1926-2001) foi músico 
de jazz e produtor de rádio, antes de se fixar 
como professor na Högskolan för Scen och 
Musik (Escola Superior de Teatro e Música) da 
Universidade de Gotemburgo. 

Na obra que temos oportunidade de ouvir no 
presente programa, dá música à Canzona 126 de 
Petrarca, dedicada a Laura, a sua amada impos-
sível, para a qual o poeta maior do Trecento 

italiano escreveu uma enorme parte da sua 
lavra. Petrarca influenciou muitíssimo a arte 
poética da Renascença, tanto do ponto de vista 
técnico como no do imaginário, e a sua Laura 
tornou-se um modelo para a poesia lírica de 
todos os tempos. 

A obra de Werle explora de forma muito 
intensa não só as imagens do poema de 
Petrarca como o próprio sabor fonético das 
suas palavras, ora cantadas ora recitadas. Do 
ponto de vista harmónico, pratica falsas rela-
ções semelhantes àquelas com que Gesualdo 
ousa sublinhar os poemas que põe em música. 
A maneira como parte o coro em vários ensem-
bles lembra o recurso aos cori spezzati (coros 
separados) que se usava com muita frequên-
cia na Catedral de São Marcos, no tempo de 
Monteverdi. As muitas frases homorrítmicas, 
envolvendo todas as vozes, por seu turno, lem-
bram a simplicidade do madrigal de Arcadelt 
que abre o presente programa. 

Se, para Petrarca, a ideia do seu túmulo visi-
tado pela amada desperta um halo de imagens 
dulcíssimas, Don Carlo Gesualdo di Venosa 
(1566-1613), como é típico seu, prefere eleger 
um poema que nos traz uma visão contunden-
temente tétrica da morte do poeta. 

Contava Igor Stravinski que, em 1956, de 
passagem por Venosa, resolveu visitar o castelo 
em que vivera o grande compositor. Naquele 
tempo, este estava totalmente abandonado, 
sem qualquer aproveitamento turístico ou indi-
cação de cunho histórico, de maneira que o 
compositor russo resolveu perguntar a uma vizi-
nha se era mesmo ali que teria vivido o famoso 
Don Carlo. Como a vizinha provavelmente 
nunca ouvira falar no compositor e pouco ou 
nada entendia do que lhe dizia Stravinski, cujo 
italiano não era senão francês mal disfarçado, 
resolveu o visitante dizer-lhe que procurava a 
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casa do compositor que matara a esposa e o 
respectivo amante. A senhora entendeu que 
aquele que a ela se dirigia acabara de matar a 
esposa e o amante, tendo por isso ido chamar 
os carabinieri… 

Embora para nós este episódio da vida de 
Gesualdo nos possa parecer aterrador, para a 
mentalidade da época não constituía nenhuma 
notícia de maior relevância. Na medida em que 
Gesualdo agira em ‘legítima defesa da honra’, ao 
surpreender ambos em flagrante, estava auto-
maticamente ilibado. A única causa de cons-
trangimento foi o facto de o amante assassinado 
da sua mulher ser, como o próprio Gesualdo, um 
nobre razoavelmente abastado e influente, cuja 
família não aceitou bem o ocorrido.

É costume querer por força ver na música 
de Gesualdo o resultado dessa tragédia, assim 
como o do seu segundo infelicíssimo casamento 
e o da morte precoce do seu filho. Na verdade, 
por mais que os seus gestos tenham um arrojo 
e uma emocionalidade fortíssimos, Gesualdo 
é um artesão extremamente exacto que criou 
um vocabulário harmónico sujeito às suas pró-
prias regras, profundamente conectado com a 
mensagem poética de cada verso ou, às vezes, 
mesmo de cada palavra. A sua música, por mais 
expansiva que seja no resultado, é rigorosa e 
controlada na sua concepção — não só na har-
monia como também no contraponto e na qua-
lidade melódica de cada voz implicada. 

As obras do quarto livro de madrigais de 
Gesualdo, publicado em 1596 (seis anos após 
o duplo assassinato), dentre as quais se inclui 
Io tacerò, ainda não alcançam o auge da explo-
ração cromática que se reconhece nas suas 
duas colectâneas subsequentes — os livros V e 
VI, de 1611. Mas as mudanças de harmonia para 
a palavra mora (“morra”) já deixam claro, neste 
madrigal, o caminho que o compositor está a 
começar a trilhar. A partir daí, a inclusão de 

notas cromáticas aumentou dramaticamente: 
72 no quarto livro de madrigais; 219 no quinto e 
592 no sexto e último.

A obra de Francesca Caccini (1587-1641), filha 
do compositor Giulio Caccini, é a décima sexta 
da sua colectânea Il primo libro delle musiche, 
dedicada ao Cardeal de Médici e editada em 
Florença no ano de 1618. A divisão entre música 
vocal e instrumental não conhecia então a rigi-
dez que hoje em dia lhe costumamos atribuir, 
sendo muitíssimo frequente que instrumentis-
tas executassem as partes cantadas, deixando 
que as imagens do poema influenciassem a 
sua interpretação. Para isso, a flexibilidade 
da viola da gamba é ideal por ser este o ins-
trumento, entre as cordas, que melhor imita 
a voz humana. O texto sobre o qual ‘La Cec-
china’, como era chamada em Florença, com-
põe Io veggio i campi verdeggiar fecondi faz 
uma óptima ponte para a obra que encerra o 
programa, ao sublinhar o poder de cura da con-
templação do mundo natural.
 
Luca Francesconi (1956-) pode ser caracte-
rizado como um compositor aberto e curioso, 
pois deixa-se influenciar por variados tipos 
de música e experimenta em muitos cam-
pos. Tendo escrito para a televisão e até para 
anúncios publicitários, à semelhança de Lars 
Johan Werle, também foi músico de jazz. Entre 
os marcos principais da sua formação contar-
-se-á, certamente, o facto de ter sido aluno de 
Karlheinz Stockhausen e de Luciano Berio, de 
quem passou a ser assistente. Foi professor no 
IRCAM de Paris, o que fez com que incremen-
tasse a presença de recursos tecnológicos na 
sua obra. Tem em catálogo mais de cem títulos, 
para inúmeras formações, desde o piano solo 
até à ópera (no que se inclui Gesualdo seen as 
a murderer, de 2004).
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A peça para coro a cappella que é ouvida 
neste programa espelha indubitavelmente 
a reflexão que Francesconi publicou na sua 
página pessoal de Internet: “É muito impor-
tante encontrar ideias claras, depois de toda 
a complexidade do avant-garde, sem aban-
donar o poder fantástico de tudo o que vem 
do século passado. É importante agora, mais 
e mais, usar elementos transparentes.” É pre-
cisamente como uma experiência de cristalina 
transparência que Sea Shell, de 2006, melhor 
pode ser descrita. O seu curto texto advém de 
um fragmento atribuído ao poeta grego Alceu, 
contemporâneo de Safo, que terá vivido mais 
de 500 anos antes de Cristo, na tradução para 
italiano de Salvatore Quasimodo (Prémio Nobel 
da Literatura de 1959), publicada em 1940 
(“La Conchiglia” em Lirici greci). 

Sea Shell começa em acordes longos, numa 
harmonia de sofisticado jazz contemporâneo, 
dando ideia do som contínuo que ouvimos ao 
pôr um búzio ao ouvido, ligeiramente perturbado 
por poucas e suaves oscilações, como peque-
nas ondas do Mar Mediterrâneo. A partir de tu 

meravigli inicia-se um processo imitativo mais 
abstracto que pode ter ligação com a presença 
no texto da palavra mente. Segue-se o recurso 
a processos de continuidade e repetição motí-
vica entre vozes — como, curiosamente, tam-
bém se verifica em Io tacerò de Gesualdo, por 
permutação. Com o correr da peça, esta vai-
-se tornando um pouco mais agitada e veloz, 
acabando no entanto com o mesmo agregado 
intervalar e a mesma paz com que havia come-
çado, em pianissimo.

Independentemente de se tentar, ou não, res-
ponder às perguntas com que se inicia estas 
notas, há que desfrutar do facto de esta von-
tade de partilha, pelos séculos afora, nos ter 
alimentado o repertório com poemas magní-
ficos, transfigurados pela efémera natureza do 
som. E nós, meninos com um búzio ao ouvido 
— um consolo, um pequeno milagre —, reco-
nhecemos com espanto, na polifonia vocal, da 
poesia, o mais nobre destino. 

VASCO NEGREIROS, 2021

Jacques Arcadelt: Il bianco e dolce cigno
Poema: Giovanni Guidiccioni

Il bianco e dolce cigno 
Cantando more, ed io 
Piangendo giung’al fin del viver mio. 

Stran’e diversa sorte, 
Ch’ei more sconsolato 
Ed io moro beato. 

Morte che nel morire 
M’ empie di gioia tutto e di desire. 
Se nel morir, altro dolor non sento, 
Di mille morte il di sarei contento.

O branco e doce cisne 
Cantando morre, e eu 
Chorando chego ao fim do meu viver.

Estranha e diferente sorte, 
Que ele morre desconsolado 
E eu morro feliz.

Morte que no morrer 
Me enche todo de alegria e de desejo.
Se na morte outra dor não sinto,
De mil mortes seria feliz.
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Claudio Monteverdi: 
Excertos do 6.º livro de madrigais 

— Lasciatemi morire
Poema: Ottavio Rinuccini

Lasciatemi morire!
E chi volete voi che mi conforte
In così dura sorte,
In così gran martire?
Lasciatemi morire!

— Zefiro torna e ’l bel tempo rimena
Poema: Francesco Petrarca

Zefiro torna e ’l bel tempo rimena
E i fiori e l’erbe, sua dolce famiglia,
E garrir Progne e pianger Filomena,
E primavera candida e vermiglia.

Ridono i prati e ’l ciel si rasserena;
Giove s’allegra di mirar sua figlia;
L’aria, e l’acqua e la terra è d’amor piena;
Ogni animal d’amar si racconsiglia.

Ma per me, lasso, tornano i più gravi
Sospiri che dal cor profundo tragge
Quella ch’al Ciel se ne portò le chiavi;

E cantar augelletti, e fiorir piaggie,
E ’n belle donne onesti atti e soavi
Sono un deserto, e fere aspre e selvagge.

Deixai-me morrer!
E que quereis vós que me conforte
Nesta tão dura sorte,
Neste tão grande martírio?
Deixai-me morrer!

Zéfiro regressa, e o bom tempo faz agitar,
E as flores e as ervas, sua doce família,
E chilrear Procne e chorar Filomena*,
E a Primavera cândida e rubra.

Riem os prados e o céu acalma-se;
Júpiter alegra-se ao ver sua filha;
O ar, a água e a terra estão cheios de amor;
Todos os animais são convidados a amar.

Mas a mim, triste, regressam os mais profundos
Suspiros, que do fundo do coração trouxe
Aquela que para o céu consigo levou as chaves;

E cantar passarinhos, e florir praias,
E em belas mulheres honestas actos gentis
São um deserto, e feras rudes e selvagens.

[*alusão ao mito das irmãs Procne 

e Philomena ou Philomela]
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PARTE 1

Incenerite spoglie, avara tomba
Datta del mio bel Sol, terreno Cielo,
Ahi lasso! I’ vegno ad inchinarvi in terra.
Con voi chius’è ’l mio cor’ a marmi in seno,
E notte e giorno vive in pianto, in foco, 
In duolo, in ira, il tormentato Glauco.

PARTE 2

Ditelo, O fiumi, e voi ch’udiste Glauco
L’aria ferir dì grida in su la tomba,
Erme campagne — e’l san le Ninfe e ’l Cielo:
A me fu cibo il duol, bevanda il pianto,
— Letto, O sasso felice, il tuo bel seno —
Poi ch’il mio ben coprì gelida terra.

— Ohimè il bel viso
Poema: Francesco Petrarca

Ohimè il bel viso, oimè il soave sguardo,
Ohimè il leggiadro portamento altero;
Ohimè il parlar ch’ogni aspro ingegno et fero
Facevi humile, ed ogni huom vil gagliardo!

Et ohimè il dolce riso, onde uscío ’l dardo
Di che morte, altro bene omai non spero:
Alma real, dignissima d’impero,
Se non fossi fra noi scesa sí tardo!

Per voi conven ch’io arda, e ’n voi respire,
Ch’i’ pur fui vostro; et se di voi son privo,
Via men d’ogni sventura altra mi dole.

Di speranza m’empieste et di desire,
Quand’io partí’ dal sommo piacer vivo;
Ma ’l vento ne portava le parole.

Despojos em cinzas, avara tumba
Do meu belo Sol, Céu terreno,
Ai eu sofro! Venho para vos inumar na terra.
Convosco está sepultado o meu coração no peito,
E noite e dia vive em pranto, em fogo,
Na dor e na raiva, o atormentado Glauco.

Dizei-o, ó rios, e vós que ouvistes Glauco
O ar ferir com gritos sobre o túmulo,
Ermos campos — e sabem-no as Ninfas e o Céu:
A dor foi meu alimento, o pranto minha bebida,
— O leito, ó pedra feliz, o teu belo coração —
Pois a terra gelada cobriu o meu amor. 

Ai de mim, o belo rosto, ai, o suave olhar,
Ai, o gracioso porte altivo;
Ai, o espírito áspero e feroz fazias humilde,
Cada homem desesperançado, vigoroso!

E ai, desse doce sorriso de onde saiu o dardo
Da morte, que outro bem não desejo:
Alma real, digníssima de um império,
Se não tivesse entre nós surgido tão tarde!

Por vós convém que eu arda, e que em vós respire,
Que também eu fui vosso; e se de vós sou privado,
Será de todas as desventuras a mais dolorosa.

De esperança me enchestes e de desejo,
Quando parti do maior prazer vivo;
Mas o vento levava as palavras. 

— Lagrime d’Amante al Sepolcro dell’amata  
Poema: Scipione Agnelli
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Lars Johan Werle: 
Canzone 126 di Francesco Petrarca 

Chiare, fresche et dolci acque,
ove le belle membra
pose colei che sola a me par donna;
gentil ramo ove piacque
(con sospir’ mi rimembra)
a lei di fare al bel fiancho colonna;
herba et fior’ che la gonna
leggiadra ricoverse
co l’angelico seno;
aere sacro, sereno,
ove Amor co’ begli occhi il cor m’aperse:
date udïenzia insieme
a le dolenti mie parole extreme.

S’egli è pur mio destino,
e ’l cielo in ciò s’adopra,
ch’Amor quest’occhi lagrimando chiuda,
qualche gratia il meschino
corpo fra voi ricopra,
e torni l’alma al proprio albergo ignuda.
La morte fia men cruda
se questa spene porto
a quel dubbioso passo:
ché lo spirito lasso
non poria mai in più riposato porto
né in più tranquilla fossa
fuggir la carne travagliata et l’ossa.

Tempo verrà anchor forse
ch’a l’usato soggiorno
torni la fera bella et mansüeta,
et là ’v’ella mi scorse
nel benedetto giorno,
volga la vista disïosa et lieta,
cercandomi: et, o pietà!,
già terra in fra le pietre
vedendo, Amor l’inspiri
in guisa che sospiri
sì dolcemente che mercé m’impetre,

Ó claras, frescas e doces águas,
onde banhou os seus belos membros 
aquela que para mim apenas é mulher; 
ó gentil ramo onde lhe agradava
(e recordo-o entre suspiros)
apoiar-se como a uma coluna;
ó ervas e flores que a saia 
graciosa cobria
com o seio angelical;
ó ar sagrado, sereno,
onde Amor com belos olhos o coração me abriu:
escutai todos juntos 
as minhas últimas e desoladas palavras.

Se é deveras o meu destino,
e a tal o céu se empenha,
que o Amor cerre estes olhos lacrimejantes,
uma qualquer graça o miserável
corpo entre vós cubra,
e regresse a nua alma à sua sede.
A morte será menos cruel
se conservo esta esperança
naquele duvidoso momento:
que o meu espírito alquebrado
não poderia em porto mais sereno
nem em mais tranquila sepultura
deixar a carne cansada e os ossos.

Talvez venha ainda um tempo
em que a este conhecido lugar
regresse a fera bela e pacífica,
e para lá, onde ela me viu
naquele bendito dia,
volva o olhar desejoso e feliz,
procurando-me: e, ó piedade!,
já terra entre as pedras 
vendo, Amor a inspire
que de tal forma suspire
e com tanta doçura, de forma a obter para mim 
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et faccia forza al cielo,
asciugandosi gli occhi col bel velo.

Da’ be’ rami scendea
(dolce ne la memoria)
una pioggia di fior’ sovra ’l suo grembo;
et ella si sedea
humile in tanta gloria,
coverta già de l’amoroso nembo.
Qual fior cadea sul lembo,
qual su le treccie bionde,
ch’oro forbito et perle
eran quel dì a vederle;
qual si posava in terra, et qual su l’onde;
qual con un vago errore
girando parea dir: Qui regna Amore.

Quante volte diss’io
allor pien di spavento:
Costei per fermo nacque in paradiso.
Così carco d’oblío
il divin portamento
e ’l volto e le parole e ’l dolce riso
m’aveano, et sì diviso
da l’imagine vera,
ch’i’ dicea sospirando:
Qui come venn’io, o quando?;
credendo esser in ciel, non là dov’era.
Da indi in qua mi piace
questa herba sì, ch’altrove non ò pace.

Se tu avessi ornamenti quant’ài voglia,
poresti arditamente
uscir del boscho, et gir in fra la gente.

o perdão, forçando o céu,
enxugando os olhos com o seu belo véu.

Dos belos ramos descia
(recordo-o com doçura)
Uma chuva de flores sobre o seu regaço;
e ela sentava-se
humilde em tanta glória,
coberta já por aquela nuvem amorosa.
Uma flor caía sobre a orla da sua veste,
outra sobre as tranças louras,
que a vê-las naquele dia
pareciam ouro puro e pérolas;
outra pousava-se na terra, outra ainda nas águas;
e outra num belo voltear 
rodando parecia dizer: Aqui reina o Amor.

Quantas vezes eu disse
então cheio de pavor:
Esta mulher nasceu certamente no paraíso.
De esquecimento me haviam enchido 
o seu porte divino 
e o rosto e as palavras e o doce riso,
e longe da realidade, 
e da verdadeira imagem
eu dizia suspirando:
Como ou quando vim eu aqui?;
pensava estar no céu, não ali onde estava.
Desde esse momento esta erva agrada-me tanto
Que em nenhum outro lugar encontro paz. 

[Ó canção], se tu fosses adornada como queres,
poderias com coragem
sair do bosque, e ir por entre a gente.



10

Carlo Gesualdo: Io tacerò
Poema de autor anónimo

PARTE 1

Io tacerò, ma nel silentio mio
Le lagrime e i sospiri
Diranno i miei martiri.
Ma s’avverrà ch’io mora,
Griderà poi per me la morte ancora.

PARTE 2

In van dunque, o crudele,
Voi che’l mio duol e’l tuo rigor si cele,
Poi che mia cruda sorte
Dà la voce al silenzio ed a la morte.

Luca Francesconi: Sea Shell
Fragmentos poéticos de Alceu de Mitilene

Versão italiana de Salvatore Quasimodo

O conchiglia marina, figlia
della pietra e del mare biancheggiante,
tu meravigli la mente dei fanciulli.

Calar-me-ei, mas no meu silêncio
As lágrimas e os suspiros
Falarão do meu martírio.
Mas ao ver que eu morro,
Gritará depois por mim a morte ainda.

Em vão, então, ó cruel,
Queres que a minha dor do teu rigor se esconda,
Pois o meu cruel destino
Dá a voz ao silêncio e à morte.

Ó concha marinha, filha
da pedra e do mar alvejante,
tu maravilhas a mente das crianças.

TRADUÇÕES: CRISTINA GUIMARÃES
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