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1 de dezembro, terça-feira, on-line, 19h  

 
Alessandro Scarlatti (1660-1725) 

Infirmata, vulnerata 

 

Antonio Vivaldi (1678-1741) 

Concerto para cordas RV 156, em sol menor 

Nisi Dominus, RV 608 

 

Francesco Durante (1684-1755) 

Concerto para cordas n. 1, em fá menor (excerto) 

- Poco andante  

- Allegro 

 

Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736) 

Salve Regina, P. 78, em fá menor 

 
 
A música italiana do Barroco Tardio 
por Helen Gallo 
 

Inspiration, concerto do contratenor Philippe Jaroussky e do grupo Le Concert 

de la Loge, é dedicado à música barroca italiana do Barroco Tardio, com obras 

vocais e instrumentais de Alessandro Scarlatti (1660-1725), Antonio Vivaldi 

(1678-1741), Francesco Durante (1684-1755) e Giovanni Battista Pergolesi (1710-

1736).  

O programa inicia com a obra Infirmata, vulnerata (Fraca, ferida), de 

Alessandro Scarlatti, moteto com texto em latim de autor desconhecido, escrito 

por volta do ano de 1702 para contralto, dois violinos e baixo contínuo. O texto 



dessa composição é de temática amorosa, consistindo curiosamente no único 

moteto de Scarlatti que não é sacro. Além disso, Scarlatti trata o moteto como 

uma forma mais próxima da ópera, gênero pelo qual tornou-se conhecido. 

O Concerto para cordas, RV 165, em sol menor, de Antonio Vivaldi, escrito no 

chamado estilo concertante italiano, compõe a faceta mais conhecida do 

compositor: sua produção de música instrumental. Em Nisi Dominus, RV 608, 

para contralto, dois violinos, viola e baixo contínuo, também de Vivaldi, podemos 

apreciar uma de suas composições vocais, menos célebres ao público. Nisi 

Dominus tem texto extraído do Salmo 126, de autoria do rei Salomão, com o título 

Canção do peregrino. Trata-se de um cântico dos degraus, que na tradição 

hebraica era entoado na subida para a cidade de Jerusalém, por ocasião de 

alguma festa ou cerimônia.  

Um aspecto que une as obras de Vivaldi é o fato de terem sido escritas enquanto 

o compositor ocupava, entre os anos de 1735 e 1738, o cargo mestre de capela do 

Ospedale della Pietà, orfanato de meninas em Veneza. Durante esse período, 

Vivaldi manteve uma série de apresentações semanais na instituição, na qual suas 

novas obras instrumentais e vocais eram estreadas por suas alunas.  

De Francesco Durante são interpretados os dois primeiros movimentos (Poco 

andante e Allegro) de seu Concerto para cordas nº 1, em fá menor, que possui 

ao todo cinco movimentos. Se comparado com Vivaldi, Scarlatti e Pergolesi, 

Durante é atualmente o menos conhecido dentre esses italianos, realidade 

bastante distinta daquela que viveu. Foi um dos mais célebres compositores da 

Europa, integrando a chamada escola napolitana do século XVIII, que exerceu 

influência sobre todos os centros musicais do período.  

Durante foi aluno de Alessandro Scarlatti e professor de Giovanni Battista 

Pergolesi, de quem ouviremos o moteto Salve Regina, P. 78, em fá menor. O 

Salve Regina, ou Salve Rainha, é uma das quatro antífonas marianas cantadas 

entre o Domingo da Santíssima Trindade e o sábado que antecede o primeiro 

Domingo do Advento. Com texto em latim, Pergolesi proporciona à parte vocal 

um tratamento muito próximo ao da ópera, gênero pelo qual se consagrou, 

especialmente por meio da obra La Serva Padrona.  



Acesse a palestra de Helen Gallo sobre o programa gratuitamente em 
nosso canal: youtube.com/culturaartistica 

 

 

 

https://www.youtube.com/culturaartistica
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Alessandro Scarlatti (1660-1725) 

Infirmata vulnerata 

 

Infirmata, vulnerata 

puro deficit amore 

et liquescens gravi ardore 

languet anima beata.  

Fraca, ferida 

Ao amor puro ela sucumbe 

e consumida por um  ardor devorador, 

ela definha - a alma abençoada. 

 

O care, o dulcis amor, 

quomodo mutatus es mihi in crudelem, 

quem numquam agnovisti infidelem?  

Oh querido, oh doce amor, 

como você pode ser tão cruel comigo 

que nunca fui infiel a você? 

 

Vulnera percute, transfige cor.  

Tormenta pati non timeo.  

Machuque, ataque, perfure meu coração. 

Não tenho medo do seu tormento. 

 

Cur, quaeso, crudelis 

es factus gravis?  

Diga-me - por que, amor cruel, 

Você se tornou tão rude? 

 

Sum tibi fidelis, 

sis mihi suavis.  

Sou leal a você, 

Seja gentil comigo. 

 

Vicisti, amor, et cor meum cessit amori.  

Você venceu, amor, e meu coração cedeu a você 
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Semper gratus, desiderabilis, 

semper eris in me.  

Veni, o care, totus amabilis, 

in aeternum diligam te. 

Sempre charmoso e gentil 

Você estará sempre  em mim. 

Venha, oh querida cheia de graças, 

Para sempre quero amar você. 

 

Antonio Vivaldi (1678-1741) 

Sinfonia RV 156, em sol menor 

Sileant zephyri,  

rigeant prata,  

unda amata,  

frondes, flores non satientur.  

 

Culpados os ventos, 

que gelam os prados, 

a corrente amada, 

a folhagem, as flores que não são nutridas. 

 

Mortuo flumine,  

proprio lumine  

luna et sol etiam priventur.  

 

Morto o rio, 

a lua e até mesmo o sol 

privados de sua luz. 

 

Antonio Vivaldi (1678-1741) 

Nisi Dominus, RV 608 

Nisi Dominus aedificaverit domum,  

in vanum laboraverunt qui aedificant eam.  

Nisi Dominus custodierit civitatem,  

Nisi Dominus custodierit civitatem,  

frustra vigila qui custodia eam.  

 

Se não for o Senhor o construtor da casa, 

será inútil trabalhar na construção. 

Se não é o Senhor que vigia a cidade, 

Se não é o Senhor que vigia a cidade, 

será inútil a sentinela montar guarda.  

 

 

Vanum est vobis ante lucem surgere:  

 

Será inútil levantar cedo  
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Surgite postquam sederitis,  

qui manducatis panem doloris.  

 

e dormir tarde, 

trabalhando arduamente por alimento. 

 

Cum dederit dilectis suis somnum:  

ecce haereditas Domini, filii:  

merces, fructus ventris.  

 

O Senhor concede o sustento aos seus amados enquanto dormem: 

Os filhos são herança do Senhor, 

uma recompensa que ele dá. 

 

Sicut sagittae in manu potentis:  

ita filii excussorum.  

 

Como flechas nas mãos do guerreiro: 

são os filhos nascidos na juventude. 

 

Beautus vir qui implevit desiderium suum ex ipsis:  

non confundetur cum loquetur  

inimicis suis in porta.  

 

Como é feliz o homem que as têm em sua bolsa! 

Não será humilhado quando enfrentar 

seus inimigos no tribunal. 

 

Larghetto 

Gloria Patri et Filio,  

et Spiritui Sancto.  

 

Glória ao Pai e ao Filho 

e ao Espírito Santo 

 

 

Sicut erat in principio, et nunc, et semper:  

et in saecula saeculorum.  

 

Como no princípio, hoje , e sempre 

pelos séculos dos séculos 

 

 

Amen.  

 

Amém. 

 

Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736) 

Salve Regina, P. 78, em fá menor 

 

Salve regina, 

mater misericordiae; 

salve, vita dulcedo 

et spes nostra, salve.  

 

Salve Rainha,  
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Mãe de misericórdia,  

vida, doçura  

e esperança nossa, salve!  

 

 

Ad te clamamus exsules, 

fili Evae, 

Ad te suspiramus, 

gementes et flentes 

in hac lacrimarum valle.  

 

A vós bradamos os degradados  

filhos de Eva.  

A vós suspiramos,  

gemendo e chorando  

neste vale de lágrimas.  

 

Eia ergo advocata nostra 

illos tuos misericordes oculos 

ad nos converte, 

Et Jesum, benedictum 

fructum ventris tui nobis 

post hoc exilium ostende.  

 

Eia, pois, advogada nossa,  

esses vossos olhos misericordiosos  

a nós volvei. E depois deste desterro,  

mostrai-nos Jesus,  

bendito fruto de vosso ventre.  

 

 

O clemens, o pia, 

o dulcis Virgo Maria, 

Salve.  

 

Ó clemente ! ó piedosa !  

ó doce sempre Virgem Maria!  

Salve 

 


