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Servei de bar
Des d’una hora abans i fins una hora després del concert

Divendres 10 de febrer. 21h
Sala Montsalvatge

Balthasar Neumann 
Chor & Ensemble
Pablo Heras-Casado
Balthasar-Neumann-Chor & -Solisten
Detlef Bratschke, director del cor
Balthasar-Neumann-Ensemble
Pablo Heras-Casado, director

Balthasar-Neumann-Chor & -Solisten
Sopranos: Magdalene Harer, Cécile 
Kempenears, Julia Kirchner, Hanna Zumsande
Contralts: Anne Bierwirth, Beat Duddeck, 
Matthias Lucht, Mirko Ludwig
Tenors: Nils Giebelhausen, Hermann Oswald, 
Jakob Pilgram, Manuel Warwitz
Baixos: Marek Rzepka, Raimonds Spogis, 
Dominik Wörner, Hans Wijers

Balthasar-Neumann-Ensemble
Violins: Cosimo Stawiarski, Eva Saladin
Viola de gamba/lira: Frauke Hess, Juliane 
Laake
Violó: Matthias Müller. 
Cornettto: Frithjof Smith, Gebhard David. 
Trombó: Henning Wiegräbe, Cas Gevers, 
Michael Hufnagel, Ralf Müller. 
Tiorba/ Llaüt: Joachim Held, Johannes 
Gontarski. 
Arpa: Margret Köll. 
Baixó: Moni Fischaleck. 
Orgue/clavicèmbal: Michael Behringer

Durada aproximada: 78 minuts sense pausa

Programa:

CLAuDiO MONtEvERDi (1567–1643)
Selecció de Selva morale e spirituale 

· Dixit Dominus secondo / Digué el Senyor    
    
· Sanctorum meritis primo  / Cantem, companys
Soprano: Magdalene Harer     
   
· Confitebor secondo / us lloaré    
Soprano: Cécile Kempenaers / Tenor: Jakob Pilgram
Baix: Raimonds Spogis

· Iste Confesor  / Aquest sagrat confessor del Senyor  
Tenor: Manuel Warwitz

· O Ciechi, ciechi / Oh cecs, cecs      
Sopranos: Julia Kirchner, Hanna Zumsande / Contralt: Mirko 
Ludwig  / Tenor: Manuel Warwitz / Baix: Dominik Wörner 

· Jubilet tota civitas  / Que s’alegri tota la ciutat   
Soprano: Magdalene Harer

· Salve Regina terzo / Salve, Reina    
Contralt: Matthias Lucht / Tenor: Hermann Oswald 
Baix: Raimonds Spogis

· Laudate Pueri primo  / Lloeu, servents   
Sopranos: Hanna Zumsande, Julia Kirchner / Tenors: Jakob 
Pilgram,  Manuel Warwitz / Baix: Dominik Wörner

· Laudate Dominum terzo / Lloeu el Senyor    
Sopranos: Magdalene Harer,  Julia Kirchner
Contralts: Beat Duddeck, Matthias Lucht 
Tenors: Nils Giebelhausen, Hermann Oswald 
Baixos: Dominik Wörner, Hans Wijers

· Ut queant laxis / Lleveu, sant Joan, la culpa
Sopranos: Magdalene Harer, Hanna Zumsande

· Crucifixus / Fou crucificat   
Contralts: Anne Bierwirth, Matthias Lucht, Beat Duddeck / 
Tenors 1: Jakob Pilgram, Manuel Warwitz / Tenors 2: Mirko 
Ludwig, Nils Giebelhausen, Hermann Oswald / Baixos: 
Raimonds Spogis, Hans Wijers, Dominik Wörner

· Et Resurrexit / i ressuscità     
Sopranos: Cécile Kempenaers,  Magdalene Harer

· Et Iterum / i tornarà a venir     
Contralts 1: Mirko Ludwig (solista), Matthias Lucht, Beat 
Duddeck / Contralts 2: Nils Giebelhausen (solista), Jakob 
Pilgram, Hermann Oswald / Baix:  Marek Rzepka (solista), 
Raimonds Spogis, Hans Wijers

· Voi, ch´ascoltate / vosaltres que escolteu    
Soprano: Hanna Zumsande / Contralt: Beat Duddeck 
Tenors: Jakob Pilgram,  Nils Giebelhausen / Baix: Marek Rzepka

· Salve Regina II / Salve, Reina     
Soprano 1: Magdalene Harer / Soprano 2: Julia Kirchner

· Magnificat I / La meva ànima magnifica 
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Pablo Heras-Casado
El New York Times escrivia sobre ell dient que “qualsevol ment pensant el consideraria un jove director de primera”, tot 
i que la seva personalitat es reflecteix millor en la qualitat de les relacions que ha desenvolupat amb orquestres: des de la 
Simfònica de San Francisco i la Filharmònica de Los  Angeles a la London Symphony; de les orquestres de l’Staatsoper de 
Berlín i del Teatre Mariïnski a la Simfònica de la Ràdio de Baviera; i com a titular de l’Orchestra of St. Luke’s de Nova York 
i principal director convidat del Teatre Real. Aquesta personalitat també es veu reflectida en els seus compromisos com 
ambaixador de la ONG Ayuda en Acción que promou l’eradicació de la pobresa i injustícia al món.

La seva variada carrera l’ha portat a dirigir el gran repertori simfònic i operístic, des de versions històriques fins a 
partitures contemporànies. Durant la temporada 2016-17 retorna amb les filharmòniques de Nova York i Los Angeles, 
Simfònica de San Francisco i Philharmonia de Londres. També Ha estat convidat per la Filharmònica de Munic, 
Accademia di Santa Cecilia de Roma i a la Setmana Mozart de Salzburg. Ha dirigit les simfòniques de Boston i Chicago, 
filharmòniques de Berlín i Viena, Gewandhaus de Leipzig, Concertgebouw d’Amsterdam i Mahler Chamber Orchestra en 
els festivals de Baden-Baden, Salzburg i Lucerna. Els seus projectes operístics inclouen Le nozze di Figaro a l’Staatsoper de 
Berlín, Carmen al Festival d’Ais de Provença i L’holandès errant al Teatro Real.

Heras-Casado enregistra amb Harmonia Mundi i Archiv Produktion de Deutsche Grammophon, i ha rebut nombrosos 
premis pels seus projectes discogràfics: tres Echo Klassik Awards, Premi de la crítica discogràfica alemanya, dos Diapason 
d’Or i un Grammy Llatí. Director de l’Any de la Revista Musical Americana (2014), Pablo Heras-Casado, ha estat condecorat 
amb la Medalla d’Honor de la Fundació Rodríguez Acosta i el Premi Ambaixador de la Junta de Andalucía. El febrer 
del 2012 l’Ajuntament de Granda, ciutat natal del director, li concedeix la Medalla d’Or al Mèrit, a més és Ambaixador 
Honorífic de la ciutat i Fill Predilecte de la Província de Granada.
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Balthasar-Neumann-Ensemble 
Balthasar Neumann (1687-1753) va ser un memorable arquitecte del Barroc i va representar també una innovadora 
creativitat i una mirada global. En tant que arquitecte, va ser un pioner al combinar per primera vegada l’arquitectura, la 
pintura, les escultures i els jardins. Aquest ideal –una estreta interacció de les arts– és compartit pel Balthasar-Neumann-
Ensemble (BNE) i el seu director artístic, Thomas Hengelbrock. Actualment Evonik Industries dóna suport als treballs 
del BNE, fet que facilita investigacions musicològiques, l’exploració de les fonts i la recerca de tresors musicals. Hom pot 
experimentar-ne els resultats en programes que abasten diverses èpoques i gèneres musicals, adients per a cada ocasió i 
sala de concerts. 

El 2015 el BNE va celebrar el vintè aniversari. L’any 1995 Thomas Hengelbrock havia aplegat un grup d’instrumentistes 
internacionals excel·lents per formar una orquestra que –amb “voluntat d’estil propi i expressió apassionada”– esdevingué 
una de les millors agrupacions sonores del seu gènere, amb el propòsit d’oferir interpretacions d’obres del primer Barroc 
fins a la modernitat sobre una base històricament documentada, amb instruments autèntics i adequats als contextos 
històrics. Els programes del BNE responen a una síntesi entre obres de repertori i treballs pioners, tant per a les sales de 
concerts com per als teatres d’òpera. Les obres conegudes brillen per la frescor de les seves interpretacions; les òperes de 
Bizet, Mozart i Verdi sorprenen per una nova configuració del so original, com també és el cas de Wagner. 

El 2013 Thomas Hengelbrock va presentar un destacat Parsifal a Dortmund, Essen i Madrid. El BNE actua habitualment 
als festivals de Baden-Baden, Schleswig-Holstein i Salzburg, a l’Opéra de París, Konzerthaus de Dortmund i Philharmonia 
d’Essen, entre d’altres. I també col·labora amb directors com Teodor Currentzis o Pablo Heras-Casado. Entre les seves 
publicacions en DVD figuren L’elisir
d’amore de Donizetti amb Rolando Villazón com a director i cantant (Deutsche Grammophon) i Don
Giovanni de Mozart amb Anna Netrebko i Erwin Schrott (Sony Music).
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Balthasar-Neumann-Chor
Així com el Balthasar-Neumann-Ensemble, el Bathasar-Neumann-Chor (BNC) porta el nom d’aquest gran arquitecte 
barroc. Els seus ideals constitueixen la base fonamental de l’Ensemble, el Cor i el seu director artístic, Thomas 
Hengelbrock, que aspiren a mostrar una estreta interacció entre les arts. Igualment, amb el suport d’Evonik Industries, 
realitza accions de recerca, els resultats de les quals mostren els coneixements adquirits per mitjà de la sonoritat. És aquí 
on es troba la tradició recopilada i enriquida amb la corresponent passió per la música i amb un singular virtuosisme.

El 2011 la revista «Gramophone» el considerà “un dels millors cors del món”, no només per la seva alta qualitat musical, 
sinó també per la seva versatilitat: cada un dels cantants és capaç de destacar-hi com a solista i també de fondre’s 
completament en la sonoritat general del cor. Això permet una flexibilitat única en el repartiment i el repertori, amb obres 
del Romanticisme i estrenes absolutes de la música dels segles XVII i XVIII. Els seus sofisticats programes dramatúrgics 
de concert combinen la música d’Antonio Lotti o de Jan Dismas Zelenka, rarament escoltada, amb obres de repertori.

El Cor també ha innovat en les produccions escèniques que vinculen gèneres diversos: de la col·laboració amb l’actor 
Klaus Maria Brandauer i l’actriu Johanna Wokalek han sorgit diversos projectes literariomusicals, com l’enregistrament 
del CD Nachtwache, que encreua obres a cappella del Romanticisme amb lírica i prosa recitada per Johanna Wokalek. 
En les produccions d’òpera de Baden-Baden, el BNC acredita el talent vocal dels cantants i l’experiència com a actors. 
Cal destacar les representacions de La traviata sota la direcció de Pablo Heras-Casado i signades per Rolando Villazón. 
Orpheus und Eurydice de Gluck, amb coreografia de Pina Bausch, constituí un èxit enlluernador: la producció parisenca de 
Thomas Hengelbrock, juntament amb el Ballet de l’Òpera
de París, ha estat representada nombroses vegades i enregistrada en DVD.

Thomas Hengelbrock va fundar el BNC el 1991, i ben aviat assolí un gran prestigi internacional. El Cor actua com a 
convidat dels grans auditoris europeus i en festivals que l’han portat a la Xina, Mèxic i els Estats Units.



Selva Morale e spirituale: 
C. Monteverdi (1567 – 1643)

Auditori de Girona

Dixit Dominus Secondon
Dixit Dominus Domino meo:
sede a dextris meis, 
Donec ponam inimicos tuos
scabellum pedum tuorum.
Virgam virtutis tuae 
emittet Dominus ex Sion: 
dominare in medio inimicorum tuorum.
Tecum principium in die virtutis tuae 
in splendoribus sanctorum:
ex utero, ante luciferum, genui te.
Juravit Dominus et non poenitebit eum: 
Tu es sacerdos in aeternum 
secundum ordinem Melchisedech.
Dominus a dextris tuis; confregit in die irae suae reges.
Judicabit in nationibus, implebit ruinas;
conquassabit capita in terra multorum.
De torrente in via bibet; 
propterea exaltabit caput.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto,
Sicut erat in principio et nunc et semper,
In sauecula saeculorum, Amen.

Sanctorum Meritis Primo
Sanctorum meritis inclita gaudia
Pangamus socii gestaque fortia
Nam gliscit animus promere cantibus
Victorum genus optimum.

Hi sunt quo retines mundis inhorruit
Ipsum nam sterile flore peraridum
Sprevere penitus teque secuti sunt,
Rex, Christe, bone caelitum.

Hi pro te furias atque ferocia
calcarunt hominum saevaque verbera, 
cessit his lacerans fortiter ungula
nec carpsit penetralia.

Caeduntur gladiis more bidentium
Non murmur resonat, non querimonia,
Sed corde tacito mens bene conscia
Conservat patientiam.

Quae vox, quae poterit lingua retexere
Quae tu martyribus munera praeparas?
Rubri nam fluido sanguine laureis
Ditantur bene fulgidis.
Te, summa Deitas unaque, poscimus,
ut culpas abluas, noxia subtrahes,
Des pacem famulis nos quoque gloriam
per cuncta tibi sæcula.
Amen

Confitebor Secondon
Confitebor tibi, Domine, in toto corde meo, 
in consilio justorum, et congregatione.
Magna opera Domini: 
exquisita in omnes voluntates ejus.
Confessio et magnificentia opus ejus, 
et justitia ejus manet in saeculum saeculi.
Memoriam fecit mirabilium suorum, 
misericors et miserator Dominus
escam dedit timentibus se.
Memor erit in saeculum testamenti sui.
Virtutem operum suorum annuntiabit populo suo,
ut det illis haereditatem gentium. 
opera manuum ejus veritas et judicium.

Digué el Senyor (2)
Digué el Senyor al meu Senyor:
seieu a la meva dreta
fins que faci dels vostres enemics
l’escambell dels vostres peus.
El Senyor estendrà des de Sió
el ceptre del vostre poder:
impereu entre els vostres enemics!
Amb Vós serà el domini en el dia del vostre poder,
entre l’esplendor dels sants.
Del meu si us vaig engendrar, abans de l’estel matutí.
El Senyor ho prometé i no se’n penedirà pas:
Vós sereu sacerdot per sempre
com ho fou Melquisedec.
El Senyor és a la vostra dreta. Abaté reis el dia de la seva ira.
Jutjarà entre les nacions i farà un munt de ruïnes,
esmicolarà a terra els caps de molts homes.
Beurà del torrent arran del camí,
per això aixecarà el cap.

Glòria al Pare, al Fill i a l’Esperit Sant, com era al principi, ara i 
sempre,
pels segles dels segles. Amén.

Cantem, companys (1)
Cantem, companys, les ínclites joies
i les grans gestes pels mèrits pels sants,
ja que la nostra ànima s’inclina a cantar
la millor classe de vencedors.

Ells són els qui el món sacseja i reprimeix,
ja que ells han menyspreat del tot
la sequíssima flor estèril i us han seguit
a Vós, Crist, bon Rei dels cels.

Per Vós ells superaren la fúria i la ferotgia
dels homes i llurs cruels assots.
Els caigué al damunt una urpa esquinçadora,
però no n’atenyé l’ésser interior.

Cauen espases com damunt animals de sacrifici,
però no sona ni un murmuri ni un gemec,
sinó que, amb cor silent, la bona consciència
conserva la paciència.

Quina veu, quina llengua podria desfer
els dons que Vós prepareu per als màrtirs?
Perquè, fluint vermella llur sang,
reben llorers ben resplendents.
Us preguem, Déu màxim i únic,
que ens lleveu les culpes, ens deslliureu dels mals,
doneu pau als vostres servents i ens doneu glòria
per tots els segles.
Amén.

Us lloaré (2)
Us lloaré, Senyor, dins el meu cor,
en companyia dels justos i davant la comunitat.
Grans són les obres del Senyor:
tothom qui les estima, les cerca amb afany.
Esplèndida i gloriosa és la seva obra,
i la seva justícia dura pels segles dels segles.
El Senyor, pietós i misericordiós,
instituí la commemoració dels seus prodigis,
donà aliment als qui en són temorosos.
Recordarà per sempre la seva aliança.
Anunciarà al seu poble el poder de les seves obres
i els donarà la terra dels gentils.
Les obres de les seves mans són veritat i justícia.
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Fidelia omnia mandata ejus, 
confirmata in saeculum saeculi, 
facta in veritate et aequitate.
redemptionem misit populo suo; 
mandavit in aeternum testamentum suum.
Sanctum et terribile nomen ejus.
initium sapientiae timor Domini; 
intellectus bonus omnibus facientibus eum: 
laudatio ejus manet in saeculum saeculi.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto,
Sicut erat in principio et nunc et semper,
In sauecula saeculorum, Amen.

Iste Confessor Domini Sacratus
Iste confessor Domini sacratus,
Festa plebs cuius celebrat per orbem,
Hodie letus meruit secreta
Scandere Cœli.

Qui pius, prudens, humilis, pudicus, 
Sobrius, castus fuit et quietus 
Vita, dum presens vegetavit ejus 
Corporis artus.

Ad sacrum cuius tumulum frequenter,
Membra languentem modo sanitati,
Quolibet morbo fuerint gravata
Restituuntur.

Unde nunc noster chorus in honore
Ipsius hymnum canit nunc libenter, 
Ut piis ejus meritis juvemur 
Omne per aevum.

Sit salus illi decus atque virtus,
Qui supra cœli residens cacumen,
Totius mundi machinam gubernat,
Trinus et unus.

O Ciechi, Ciechi
O ciechi, il tanto affaticar, che giova?
Tutti tornate alla gran madre antica;
E ‘l nome vostro appena si ritrova.
(O ciechi, o ciechi!)
Pur delle mille un’utile fatica,
Che non sian tutte vanità  palesi!
Ch’ intende i vostri studi, sì me l’ dica.
Che vale a soggiogar tanti paesi,
e tributarie far le genti strane
Con gli animi al suo danno sempre accesi?
Che vale dopo l’imprese perigliose, e vane,
e col sangue acquistar terra, e tesori,
vie più dolce si trova l’acqua, e ‘ l pane,
e ‘l vetro, e ‘ l legno, che le gemme, e gli ori.
(O ciechi, ciechi!)
U’ son hor le ricchezze? U’ son gli honori,
(O ciechi, ciechi!)
e le gemme, e gli scetri, e le corone,
(O ciechi, ciechi!)
e mitre con purpurei colori?
Miser chi speme in cosa mortal pone!

Jubilet Tota Civitas
Jubilet, tota civitas.
psallat, nunc organis,
mater ecclesia, Deo aeterno
quae Salvatori nostro gloriae
melos laetabunda canat;
Quae occasio cor tuum dilectissima Virgo,
gaudio replet tanta, hilaris et laeta nuntia mihi.
Festum est hodie, sancti gloriosi 
qui coram Deo et hominibus, operatus est.
Quis est iste sanctus qui pro lege Dei
tam illustri vita et in signis operationibus
usque ad mortem operatus est?

Tots els seus manaments són rectes,
vigents pels segles dels segles,
formulats en veritat i equitat.
Ha redimit el seu poble,
ha format una aliança eterna.
El seu nom és sagrat i temible.
La saviesa comença amb el temor de Déu:
són ben entenimentats tots els qui fan així.
Lloat sigui pels segles dels segles!

Glòria al Pare, al Fill i a l’Esperit Sant,
com era al principi, ara i sempre,
pels segles dels segles. Amén.

Aquest sagrat confessor del Senyor
Aquest sagrat confessor del Senyor,
les festes del qual el poble celebra arreu,
avui ha merescut ascendir joiós
als secrets del cel.

Fou pietós, prudent, humil, modest,
mesurat, cast i tranquil,
mentre la vida present animava
els membres del seu cos.

A la seva santa tomba,
els membres lànguids de molts homes,
afectats per la malaltia que sigui,
recobren la salut.

Per això ara el nostre cor canta
de bon grat aquest himne en honor seu,
perquè ens ajudin per sempre
els seus sants mèrits.

La salvació, l’honor i el poder siguin amb Ell,
que viu al cim del cel
i governa la màquina de tot el món,
essent tri i u.

Oh cecs, cecs
Oh cecs, què en traieu de tants de fatics?
Tots torneu a la gran mare antiga,
i el vostre nom a penes es reconeix.
(Oh cecs, oh cecs!)
Entre un miler de fatigues, una n’és útil,
perquè no siguin totes vanitats paleses!
Qui entengui el vostre afany, que me l’expliqui.
De què serveix subjugar tants de països
i convertir en tributaris els altres pobles,
amb els ànims encesos a dany propi?
De què serveixen llavors empreses perilloses i vanes
i guanyar amb sang terra i tresors?
Pla més dolça és l’aigua i el pa
i el veire i la llenya que les gemmes i els ors.
(Oh cecs, cecs!)
On són ara les riqueses? On són les honors,
(oh cecs, cecs!)
i les gemmes i els ceptres i les corones
(oh cecs, cecs!)
i les mitres púrpures?
Miserable qui posa esperances en cosa mortal!

Que s’alegri tota la ciutat
Que s’alegri tota la ciutat!
Que toqui ara instruments
per al Déu etern la Mare Església,
que canta al nostre Salvador
alegres versos de glòria!
Digueu-me, dilectíssima Verge:
quin motiu d’alegria omple el vostre cor de joia?
Avui és la festa del sant gloriós
que ha treballat davant de Déu i dels homes.
Qui és aquest sant que, segons la llei de Déu,
ha menat tan il·lustre vida i ha obrat gestes insignes
fins a la seva mort?
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Est Sancte Theodorus.

O Sancte benedicte!

Dignus est certe ut in ejus laudibus
semper versentur fidelium linguae.
Jubilet ergo, jubilet tota civitas.
psallat, nunc organis,
mater ecclesia Deo aeterno
quae Salvatori nostro gloriae melos laetabunda canat.
Alleluia.

Salve Regina Terzo
Salve Regina, Mater Misericordiae,
vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus exsules filii Evae,
ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.

Eia ergo, o advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos ad nos converte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exilium ostende,
O clemens, o pia, O dulcis Virgo Maria.

Laudate Pueri Primo
Laudate, pueri, Dominum; 
laudate nomen Domini.
Sit nomen Domini benedictum ex hoc
nunc et usque in saeculum.
A solis ortu usque ad occasum 
laudabile nomen Domini.
Excelsus super omnes gentes Dominus, 
et super caelos gloria ejus.
Quis sicut Dominus Deus noster, 
qui in altis habitat, 
et humilia respicit in caelo et in terra?
Suscitans a terra inopem, 
et de stercore erigens pauperem:
Ut collocet eum cum principibus, 
cum principibus populi sui.
Qui habitare facit sterilem in domo, 
matrem filiorum laetantem.
Gloria Patri, et Filio, et Spirtui Sancto,
Sicut erat in principio et nunc et semper
Et in saecula saeculorum. Amen.

Laudate Dominum Terzo
Laudate Dominum, omnes gentes; 
laudate eum, omnes populi.
Quoniam confirmata est super nos misericordia ejus, 
et veritas Domini manet in aeternum.

Gloria Patri, Et Filio, et Spiritui Sancto,
Sicut erat in principio et nunc et semper
et in saecula saeculorum. Amen.

Ut Queant Laxis Resonare Fibris
Ut queant laxis resonare fibris
Mira gestorum famuli tuorum,
Solve polluti labiis reatum, 
Sancte Johannes.

Nuntius celso veniens Olympo,
Te patri magnum fore nasciturum,
Nomen, et vitae seriem gerendae,
Ordine promit.

Ille promissi dubius superni
Perdidit promptae modulos loquelae;
Sed reformasti genitus peremptae
Organa vocis.

Ventris obstruso recubans cubili,
Senseras Regem thalamo manentem:
Hinc parens, nati, meritis, uterque, 
Abdita pandit.

És sant Teodor.

Oh sant beneït!

Ben cert, és digne que les llengües dels fidels
sempre pronunciïn la vostra llaor.
Que s’alegri, doncs, que s’alegri tota la ciutat!
Que toqui ara instruments
per al Déu etern la Mare Església,
que canta al nostre Salvador alegres versos de glòria;
Al·leluia!

Salve, Reina (3)
Salve, Reina, Mare de misericòrdia,
vida, dolçor i esperança nostra, salve.
A Vós clamem els exiliats fills d’Eva,
per Vós sospirem, gemegant i plorant
en aquesta vall de llàgrimes.

Si us plau, Advocada nostra,
gireu vers nosaltres els vostres ulls misericordiosos.
I, després del nostre exili,
mostreu-nos Jesús, el fruit beneït del vostre ventre.
Oh clement, oh pia, oh dolça Verge Maria!

Lloeu, servents (1)
Lloeu, servents, el Senyor;
lloeu el nom del Senyor.
Sigui beneït el nom del Senyor des d’ara
i fins a l’eternitat.
Des de l’alba fins a la posta
és lloador el nom del Senyor.
Excels és el Senyor, més que cap nació,
i la seva glòria és dalt del cel.
Qui és com el Senyor, el nostre Déu,
que viu a les altures
i s’humilia a mirar el cel i la terra?
Ell eleva el desemparat de terra
i aixeca el pobre dels fems
per col·locar-lo amb els prínceps,
amb els prínceps del seu poble.
Ell dóna llar a la dona estèril
i la fa alegre mare de fills.
Glòria al Pare, al Fill i a l’Esperit Sant,
com era al principi ara i sempre,
pels segles dels segles. Amén.

Lloeu el Senyor (3)
Lloeu el Senyor, totes les nacions;
lloeu-lo, tots els pobles,
perquè és gran la misericòrdia que té de nosaltres
i la veritat del Senyor dura per sempre.

Glòria al Pare, al Fill i a l’Esperit Sant,
com era al principi, ara i sempre,
pels segles dels segles. Amén.

Lleveu, sant Joan, la culpa
Lleveu, sant Joan, la culpa
dels [nostres] llavis corruptes
perquè els vostres servents puguin proclamar
amb lliure veu els prodigis de les vostres gestes.

Un missatger [Gabriel] provinent de l’alt cel
digué al vostre pare que naixeríeu, tan gran,
us donà el nom i predigué
totes les vostres gestes.

Ell [Zacaries] dubtà de la promesa celestial
i perdé la capacitat d’enraonar;
però amb el teu naixement li restituïres
els òrgans de la veu perduda.

Tancat dins del ventre, arraulit en aquell jaç,
havíeu pressentit el Rei al si [de sa Mare].
Així, pare i mare, pels mèrits de llur fill,
difonen els misteris.
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Gloria Patri genilaeque Proli,
Et tibi, compar utriusque; semper
Spiritus alme, Deus unus, omni
Tempore saeculi.

vAmen.

Crucifixus
Crucifixus eiam pro nobis,
Sub Pontio Pilatio passus et sepultus est.

Et Resurrexit
Et resurrexit tertia die, secundum Scriputuras.
Et ascendit in coelum, sedet ad dexteram Patris.

Et Iterum
Et iterum venturus est cum gloria iudicare vivos
Et mortuos, cujus regni non erit finis.

Voi Ch’ascoltate
Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono
di quei sospiri ond’io nutriva il core
in sul mio primo giovenil errore
quand’era in parte altr’uom da quel ch’i’sono
del vario stil, in cui piango e ragiono
fra le vane speranze e’l van dolore,
ove sia chi per prova intenda’Amore
spero trovar pietà, non chè perdono.
Ma ben vegg’hor, sì come al popol tutto
favola fui gran tempo, onde sovente
di me medesmo meco mi vergogno;
e del mio vaneggiar vergogna e ‘l frutto
e’l pentirsi, e ‘ l conoscer chiaramente
che quanto piace al mondo è breve sogno.

Salve Regina II
Salve Regina, Mater Misericordiae,
vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus exsules filii Evae,
ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.

Eia ergo, o advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos ad nos converte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exilium ostende,
O clemens, o pia, O dulcis Virgo Maria.

Magnificat Primo
Magnificat anima mea Dominum.
Et exultavit spiritus meus in Deo 
salutari meo.
Quia respexit humilitatem ancillæ suæ: 
ecce enim ex hoc beatam me dicent 
omnes generationes.
Quia fecit mihi magna qui potens est, 
et sanctum nomen eius.
Et misericordia eius a progenie in progenies 
timentibus eum.
Fecit potentiam in brachio suo, 
dispersit superbos mente cordis sui.
Deposuit potentes de sede 
et exaltavit humiles:
esurientes implevit bonis 
et divites dimisit inanes.
Suscepit Israel puerum suum 
recordatus misericordiæ suae.
Sicut locutus est ad patres nostros, 
Abraham et semini eius in sæcula.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto:
Sicut erat in principio, et nunc, et semper, 
et in sæcula sæculorum. Amen.

Glòria al Pare i al seu Fill concebut
i a Vós, Esperit propici,
sempre igual a Ells, Déu únic,
per tots els segles.

Amén.

Fou crucificat
Fou crucificat per nosaltres,
patí i fou sepultat sota el mandat de Ponç Pilat.

I ressuscità
I ressuscità el tercer dia, com deien les Escriptures,
i ascendí al cel i seu a la dreta del Pare.

I tornarà a venir
I tornarà a venir gloriós a jutjar els vius
i els morts. El seu regnat no tindrà fi.

Vosaltres que escolteu
Vosaltres que escolteu en rimes esparses el so
dels sospirs amb què peixava el meu cor
en el meu primer error juvenil,
quan era en part un altre home del qui sóc ara!
Si algú de vosaltres, havent-s’hi provat, entén Amor,
espero trobar la seva pietat i perdó
per l’estil discorde amb què ploro i raono
entre vanes esperances i dolor.
Però ara veig bé que durant molt de temps
vaig ser la riota del poble, cosa de què sovint
m’avergonyeixo amb mi mateix.
El fruit del meu desbarrar és la vergonya
i el penediment i veure clar
que tot el que agrada al món és un breu somni.

Salve, Reina (2)
Salve, Reina, Mare de misericòrdia,
vida, dolçor i esperança nostra, salve.
A Vós clamem els exiliats fills d’Eva,
per Vós sospirem, gemegant i plorant
en aquesta vall de llàgrimes.

Si us plau, Advocada nostra,
gireu vers nosaltres els vostres ulls misericordiosos.
I, després del nostre exili,
mostreu-nos Jesús, el fruit beneït del vostre ventre.
Oh clement, oh pia, oh dolça Verge Maria!

La meva ànima magnifica (1)
La meva ànima magnifica el Senyor
i el meu esperit celebra el Déu
que em salva
perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa:
des d’ara totes les generacions
em diran benaurada,
perquè qui té el poder ha obrat gestes en mi
i sant és el seu nom.
S’apiada dels qui en són temorosos,
de generació en generació.
El seu braç acompleix gestes poderoses,
dispersa els homes de cor superb.
Derroca els poderosos del tron
i exalça els humils,
omple de béns els afamats
i avia els rics amb mans buides.
Té cura d’Israel, el seu servent,
i recorda la misericòrdia
que prometé als nostres pares,
Abraham i els seus descendents, per sempre.

Glòria al Pare, al Fill i a l’Esperit Sant,
com era al principi, ara i sempre,
pels segles dels segles. Amén.
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