
Joi, 7 noiembrie 2019, Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei 
 
DOLCE TORMENTO 

Magda Maftei, voce 
Carles Dorador i Jové, teorbă 
Christophe Alvarez, clavecin 

 
Recital prezentat în cadrul Festivalului Internațional de Artele Spectacolului Muzical SCENA,           
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,,Barocul începe atunci când pictura va descoperi puterea dramatică a umbrei. Mai            

exact, duetul inseparabil al lumii și al umbrei, conceput ca un fel de tragedieˮ. Astfel ne                
introduce Philippe Beaussant în arta barocă, ce va deveni o artă a contrastului. Lumină și               
umbră, rațional și emoțional, frumos și grotesc – sunt termeni opuși dar care nu se exclud                
reciproc, ci coexistă în ființa omului. Această concepție asupra artei o vom regăsi în muzica               
din secolele al XVII-lea și prima jumătate a secolului al XVIII-lea, în care contrastul, redat               
prin dinamică, culori timbrale sau folosirea disonanțelor, are rolul de a traduce, dar și de a                
suscita emoțiile puternice ale publicului.  

Programul acestui concert este conceput ca un periplu în epoca Barocului muzical, de             
la Jacopo Peri (1561-1633), autorul primei opere (Dafne, 1598, pierdută), la Georg Friederich             
Händel (1685-1759), unul dintre cei mai prolifici compozitori de operă din perioada barocă             
(peste 40 de opere). Scena lui Dafne, mesagera, din Euridice de Peri (prima operă care s-a                
păstrat integral) reprezintă un exemplu tipic de stil recitar-cantando. Prin acest stil, membrii             
Cameratei Bardi (1580) doreau să regăsescă declamația tragediilor antice grecești, descrisă de            
Peri ca ,,ceva intermediarˮ (,,cosa mezzanaˮ), între vorbit și cântat. La baza acestuia se află               
cuvântul, mai exact, redarea cât mai clară a textului, ornamentația fiind minimă. La polul opus               
al acestei concepții vocale (considerată apoi ca fiind ,,aridăˮ) se află stilul händelian, bogat în               
ornamente, ce se reflectă în ariile cu da capo, formă construită pe principiul contrastului. Un               
exemplu îl constituie aria ,,Dopo notteˮ (După noapte), din opera Ariodante, arie compusă             
pentru castratul Giovanni Carestini, unul dintre cei mai celebri cântăreți ai epocii.  

În piesele vocale, contrastul se manifestă și prin alternanța recitativ-arioso, precum în            
aria Cosi mi disprezzate (Astfel mă disprețuiești) de Girolamo Frescobaldi (1583-1643). În            
această piesă, construită pe un ritm de passacaglie, pasajele arioso brăzdate de melisme             
ilustrează tumultul unui suflet rănit ce așteaptă clipa răzbunării. Alternarea recitativ-arie va sta             
la baza viitoarei cantate de cameră, cultivată de Barbara Strozzi (1619-1677). Aria Che si puo               
fare (din cantata cu același nume) și cantata L'Eraclito amoroso reprezintă două exemple de              
lamento, construite pe un bas ostinat realizat pe un tetracord descendent. În Franța, lamentoul              
va purta numele de plainte și se va diferenția de fratele său italian prin prezența unor riturnele                 
instrumentale, precum și cristalizarea unor refrene vocale. Aria Armidei, ,,Ah, Rinaldo, dove            
seiˮ (,,Ah, Rinaldo, unde eștiˮ), compusă de florentinul Jean-Baptiste Lully pentru baletul Les             
Amours deguisées (1664), reprezintă un plainte ce poartă încă amprentele stilului italian,            
manifestate prin limba italiană, melismele ce colorează cuvinte sugestive sau alternanța           
recitativ-arioso.  



În muzica instrumentală, lamentoul poartă numele de tombeau, fiind adesea compus ca            
un omagiu adus unei personalități. Acesta este și cazul piesei intitulate Lamentation faite sur              
la mort très douloureuse de Sa Majesté Impériale, Ferdinand le troisième de Johann Jakob              
Froberger (1616-1667), compozitor reprezentativ al stilului dominat de virtuozitate și          
improvizație denumit stylus phantasticus. Influențat de stilul lui Froberger, Louis Couperin           
(1626-1661), deși mai puțin celebru astăzi decât nepotul său, François, a lăsat posterității o              
serie de preludii remarcabile, printre care, Prélude en la mineur à l'imitation de Froberger.  

Revenind la principiul contrastului, de această dată la nivel timbral, am ales            
introducerea în program a două piese pentru teorbă de Johann Hyeronimus Kapsberger            
(1580-1651). Autor a numeroase piese pentru lăută, chitarrone și teorbă, Kapsberger a fost             
unul dintre compozitorii cei mai inovatori în domeniul instrumentelor cu corzi ciupite.  

Deși, de la o țară la alta, de la un deceniu la altul, muzica barocă apare ca fiind într-o                   
continuă schimbare, în esență ea își păstrează același scop : redarea celor mai profunde             
sentimente umane. La fel ca Janus, zeul timpului, cel cu două fețe (una care privește spre                
trecut, și una spre viitor), omul baroc pare prins între două lumi diferite. Acestea coexistă               
într-un echilibru fondat pe alăturarea unor tensiuni opuse ce se manifestă în toate aspetele              
existenței sale. Sau, după cum spune un vers al unei arii de Monteverdi, ,,Si dolce il tormento                 
che in seno mi sta…ˮ (,,Atât de dulce chinul ce-n inimă-mi stă...ˮ). 
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