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una educació musical i no sortien, si no era per a
casar-se o prendre els hàbits a qualque monestir.

Els ospedali foren institucions que recolliren la
caritat medieval i afegiren una formació cultural i
professional als seus pensionistes per donar-los una
eina per guanyar-se la vida. La música va formar part
molt important d’aquest aprenentatge a més de la
retòrica, el llatí o la teologia. A Nàpols amb quatre
ospedali la pràctica era la de conservar, transmetre i
perfeccionar la tradició musical, així és convertiren
en Conservatoris, és a dir llocs específics
d’aprenentatge musical. D’allà sortiren els millors
músics d’escena europeus al segle XVIII. D’aquí ve
el nom de Conservatori que avui fem servir.

Les joves es dividien segons les seves aptituds en
“figlie del comun” i “figlie del coro”. Les “figlie del
coro” rebien una exquisida formació musical i havien
de romandre un mínim de deu a quinze anys de bons i
lleials serveis musicals, després podien quedar-se,
casar-se o, com hem dit, ingressar a un monestir.
Moltes joves, encara que no eren orfes, volien
ingressar pagant (també provinents de l’estranger).
Les figlie del coro (“putte” en dialecte venecià)
tenien alguns privilegis com ara, una millor roba i
més calenta, millor alimentació i sobretot una certa
llibertat a l’hora de sortir de l’ospedale, en
contraposició a les figlie del comun que només podien
sortir una vegada a l’any. L’Ospedale dotava les
seves filles d’una dot en cas de matrimoni (uns
20.000 euros) aquesta voluminosa xifra però amagava
la prohibició d’exercir la professió musical una
vegada sortides de l’ospedale.
No ens ha d’estranyar aquesta prohibició, els ospedali
rebien una notable quantitat d’ingressos en les seves
funcions litúrgiques, concerts o representacions, les
donacions i contractes per a concerts privats en
nodrien les arques. La fama adquirida a nivell
internacional i relatada per nombrosos testimonis feia
augmentar el nombre d’espectadors i admiradors, la
gràcia i excelsitud d’aquestes intèrprets exercien una
mena d’encanteri sobre l’espectador.

A Venècia existiren quatre ospedali: San Lazzaro dei
Mendicanti (el més antic) per als captadors, leprosos,
malats sense diagnòstic, invàlids, indigents i persones
grans, Santa Maria della Pietà (1346) per a orfes i
nins abandonats, Ospedale degl’Incurabili (1520) per
als sifilítics, i Santi Giovanni e Paolo dei Derelitti
més conegut com el Ospedaletto (1527) per a
proporcionar alleujament a la població en èpoques de
penúries.
Venècia, amb la música arrelada a tots els estrats de
la seva societat, va produir una experiència única
entre caritat , educació i música, que va traspassar les
seves fronteres, ajuntant l’excel·lència amb la
modèstia.
En principi aquests ospedali acollien per igual a nins
i nines (entre 6 i 10 anys), als quals donaven una
formació, però només els nins sortien per tornar a
treballar com a manobres, camperols o qualsevol altre
ofici. Les nines en canvi eren les úniques que rebien

Detall de les filles del cor ubicades al orgue
de l’església, darrera les gelosies, unes
cantant i d’altres tocant el violí.

A les audicions les figlie se col·locaven sempre fora
de la vista directa dels assistents, normalment darrera
unes gelosies o més elevades, la seva cuidada
vestimenta excitava la imaginació i els sons celestials
venien de les altures en un ambient de recolliment.
"Us juro que no hi ha res tan agradable com veure
una jove i bonica religiosa en hàbit blanc, amb un
ramet de magranes a l'orella, dirigir l'orquestra i
marcar el compàs amb tota la gràcia i precisió
imaginables. Les seves veus són adorables pel
trencament i la lleugeresa, ja que aquí no se sap de
rodonesa i sons mostrats a la francesa. La Zabetta
dels Incurables és sobretot sorprenent per l’extensió
de la seva veu i els cops d'arc que té en la seva gola.
Jo no tinc cap dubte que s'ha empassat el violí de
Somis. És ella la que convoca tots els elogis i
comparar-la amb una altra seria voler fer-se matar
pel poble. Però, escolteu, amics meus, crec que ningú
ens sent i us dic a cau d'orella que la Margarida dels
Mendicanti la iguala i a mi m'agrada més."

El que les noies no guanyaven ho aprofitaven per
complet els Ospedali.
Els Ospedali contractaven mestres per la formació de
les seves filles del cor, el més important era el
maestro di coro (en la època no només es referia al
cor sinó al conjunt de veus i instruments), era el
compositor encarregat de crear les obres necessàries
pels diferents oficis i oratoris. A més, havien de
vetllar per la bona marxa de l’ensenyament i pel
reclutament de noves cantants i instrumentistes. Les
ensenyances moltes vegades les duien a terme les
pròpies figlie més veteranes, ja que s’intentava evitar
al màxim la presència masculina.
Johann Adolf Hasse i Baldassare Galuppi foren dos
dels compositors entre d’altres (Vivaldi, Porpora,
Legrenzzi, Lotti...) que treballaren als Ospedali.
Johann Adolf Hasse, nascut a Bergedorf, Alemanya, i
format a Hamburg, va estudiar a Itàlia amb Alexandro
Scarlatti, es va casar el 1730 a Venècia amb la famosa

“Il Parlatorio delle monache a San Zaccaria” Pintura de Francesco Guardi (1712-1793)
Carta de Charles de Brosses, president del Parlament
de Dijon datada el 1739.
Segons diu Patrick Barbier autor del llibre: “La
Venecia de Vivaldi”:
Venècia pot enorgullir així d'haver portat als cims de
la perfecció i prestigi internacional un art música
servit pels més humils, a les antípodes de les
pràctiques elitistes corrents en altres llocs. Aquestes
joves orfes i pobres que, sense els Ospedali, haurien
conegut la misèria o la prostitució gaudien d'una
qualitat de vida molt honorable i aconseguien la
fama sense perdre l'anonimat, ja que el seu nom (el
seu sobrenom de vegades) era tot el que es sabia
d'elles. La institució era la que es beneficiava d'això.

soprano Faustina Bordoni (portada del programa). Va
composar multitud d’obres especialment òperes i
música religiosa i treballà especialment a Dresden,
Venècia i Viena. La seva música destaca pel
contrapunt i la melodia ornamentada, una elegància i
equilibri sonors i pel virtuosisme en la seva
interpretació.
Baldassare Galuppi, nascut a Burano (una de les illes
menors de Venecia) anomenat “Il Buranello” foú
mestre del Ospedale dei Mendicanti (1740-1753) i
degli Incurabili (1768-1776), va viure gran part de la
seva vida a Venècia encara que viatjà a Londres i Sant
Petersburg. La seva producció a l’igual que la de
Hasse està centrada en l’òpera i la música sacra. El
seu estil d’aire classicista, destaca per la melodia amb
una harmonia més de suport i blocs.

Francesco Guardi (1712-1793) “Concerto di dame al Casino dei Filarmonici in
honore della Princesa Maria Fedorowna”, “les figlie del coro”, se situaven
sempre més elevades, fora de l’abast del públic.

“La música en los Ospedali Venecianos”
En principio estos ospedali acogían por igual a niños
y niñas (entre 6 y 10 años), a los que daban una
formación, pero sólo los niños salían para volver a
trabajar como peones, campesinos o cualquier otro
oficio. Las niñas en cambio eran las únicas que
recibían una educación musical y no salían, si no era
para casarse o tomar los hábitos en algún monasterio.
Las jóvenes se dividían según sus aptitudes en "figlie
del comun" y "figlie del coro". Las "figlie del coro"
recibían una exquisita formación musical y debían
permanecer un mínimo de diez a quince años de
buenos y leales servicios musicales, después podían
quedarse, casarse o, como hemos dicho, ingresar en
un monasterio. Muchas jóvenes, aunque no eran
huérfanas, querían ingresar pagando (también
provenientes del extranjero). Las figlie del coro
("Putte" en dialecto veneciano) tenían algunos
privilegios como, una mejor ropa y más caliente,
mejor alimentación y sobre todo una cierta libertad a
la hora de salir del Ospedale, en contraposición a las
figlie del comun que sólo podían salir una vez al año.
El Ospedale dotaba a sus hijas de una dote en caso de
matrimonio (unos 20.000 euros), pero esta
voluminosa cifra escondía la prohibición de ejercer la
profesión musical una vez salidas del Ospedale.

Johann Adolf Hasse
Los ospedali fueron instituciones que recogieron la
caridad medieval y añadieron una formación cultural
y profesional a sus pensionistas con el fin de darles
una herramienta para ganarse la vida. La música
formó parte muy importante de este aprendizaje
además de la retórica, el latín o la teología. En
Nápoles con cuatro ospedali la práctica era la de
conservar, transmitir y perfeccionar la tradición
musical, así se convirtieron en Conservatorios, es
decir lugares específicos de aprendizaje musical. De
allí salieron los mejores músicos de escena europeos
en el siglo XVIII. De ahí el nombre de Conservatorio
que hoy usamos.

No es de extrañar esta prohibición, los ospedali
recibían una notable cantidad de ingresos en sus
funciones litúrgicas, conciertos o representaciones,
las donaciones y contratos para conciertos privados
nutrían sus arcas. La fama adquirida a nivel
internacional y relatada por numerosos testigos hacía
aumentar el número de espectadores y admiradores,
la gracia y excelsitud de estas intérpretes ejercían una
especie de hechizo sobre el espectador.

En Venecia existieron cuatro ospedali: San Lazzaro
dei Mendicanti (el más antiguo) para los mendigos,
leprosos, enfermos sin diagnóstico, inválidos,
indigentes y personas mayores, Santa Maria della
Pietà (1346) para huérfanos y niños abandonados,
Ospedale degl'Incurabili (1520) para los sifilíticos, y
Santi Giovanni e Paolo dei Derelitti más conocido
como el Ospedaletto (1527) para proporcionar alivio
a la población en épocas de penurias.
Venecia, con la música arraigada en todos los estratos
de su sociedad, produjo una experiencia única entre
caridad, educación y música, que traspasó sus
fronteras, juntando la excelencia con la modestia.

Faustina Bordoni, soprano

prostitución gozaban de una calidad de vida muy
honorable y alcanzaban la fama sin perder el
anonimato, ya que su nombre (su sobrenombre a
veces) era todo lo que se sabía de ellas. La institución
era la que se beneficiaba de ello. Lo que las
muchachas no ganaban lo aprovechaban por
completo los Ospedali.
Los Ospedali contrataban maestros para la formación
de sus figlie del coro, el más importante era el
maestro di coro (en la época no sólo se refería al coro
sino al conjunto de voces e instrumentos), era el
compositor encargado de crear las obras necesarias
para los diferentes oficios y oratorios. Además,
debían velar por la buena marcha de la enseñanza y el
reclutamiento de nuevas cantantes e instrumentistas.
Las enseñanzas muchas veces las llevaban a cabo las
propias figlie más veteranas, ya que se intentaba
evitar al máximo la presencia masculina.

l’antic Ospedale della Pietà

En las audiciones las figlie se colocaban siempre
fuera de la vista directa de los asistentes,
normalmente detrás unas celosías o más elevadas, su
cuidada vestimenta excitaba la imaginación y los
sonidos celestiales venían de las alturas en un
ambiente de recogimiento.
“Os juro que no hay nada tan agradable como ver a
una joven y bonita religiosa en hábito blanco, con un
ramito de granadas en la oreja, dirigir la orquesta y
marcar el compás con toda la gracia y precisión
imaginables. Sus voces son adorables para el quiebro
y la ligereza; pues aquí no se sabe de redondez y
sonidos filados a la francesa. La Zabetta de los
Incurables es sobre todo sorprendente por la
extensión de su voz y los golpes de arco que posee en
su garganta. Yo no tengo duda alguna de que se ha
tragado el violín de Somis. Es ella la que convoca
todos los elogios y compararla con otra sería querer
hacerse matar por el populacho. Pero, escuchad,
amigos míos, creo que nadie nos oye y os digo al
oído que la Margarita de los Mendicanti la iguala y a
mí me gusta más.”
Carta de Charles de Brosses, presidente del
Parlamento de Dijon datada el 1739.
Según dice Patrick Barbier autor del libro: “La
Venecia de Vivaldi”:
Venecia puede enorgullecerse así de haber llevado a
las cimas de la perfección y prestigio internacional
un arte musica servido por los más humildes, en las
antípodas de las pràcticas elitistas corrientes en
otros lugares. Estas jóvenes huérfanas y pobres que,
sin los Ospedali, habrían conocido la miseria o la

Johann Adolf Hasse y Baldassare Galuppi fueron dos
de los compositores entre otros (Vivaldi, Porpora,
Legrenzzi, Lotti ...) que trabajaron los Ospedali.
Johann AdolfHasse, nacido en Bergedorf, Alemania,
y formado en Hamburgo, estudió en Italia con
Alexandro Scarlatti, se casó en 1730 en Venecia con
la famosa soprano Faustina Bordoni (portada del
programa). Compuso multitud de obras especialmente
óperas y música religiosa y trabajó especialmente en
Dresde, Venecia y Viena. Su música destaca por el
contrapunto y la melodía ornamentada, una elegancia
y equilibrio sonoros y por el virtuosismo en su
interpretación.
Baldassare Galuppi, nacido en Burano (una de las
islas menores de Venecia), apodado “Il Buranello”
fue maestro del Ospedale dei Mendicanti
(1740-1753) i degli Incurabili (1768-1776), vivió
gran parte de su vida en Venecia aunque viajó a
Londres y San Petersburgo. Su producción al igual
que la de Hasse está centrada en la ópera y la música
sacra. Su estilo de aire clasicista, destaca por la
melodía con una armonía más de apoyo y bloques.

Un concert de les filles del cor
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Johann Adolf Hasse ( 1699-1783)
Miserere en re m (Venècia 1730)
“Miserere” (cor)
“Tibi soli peccavi” (soprano)
“Ecce enim” (solistes i cor)
“Quoniam si voluisses” (alto)
“Benigne fac Domine” (soprano)
“Tunc acceptabis” (solistes i cor)

Baldassare Galuppi ( 1706-1785)
Dixit Dominus (Venècia 1775)
“Dixit Dominus” (cor)
“Juravit Dominus” (cor)
“Judicabit in nationibus” (cor)

Johann Adolf Hasse ( 1699-1783)
Laudate pueri (Venècia entre 1735 i 1749)
“Laudate pueri” (solistes i cor)
“A solis ortu” (soprano)
“Excelsus super omnes gentes” (soprano i alto)
“Qui sicut Dominus” (soprano)
“Suscitans a terra” (cor)
“Qui habitari facit” (soprano)
“Gloria patri” (alto)
“Sicut erat in principio” (solistes i cor)

Miserere
Coro

Miserere
Cor

Miserere
Coro

Renta’m a fons de la meva culpa,
i del meu pecat purifica'm.
Doncs el meu delicte jo el reconec,
i el meu pecat sense descans
està davant meu.

Lávame a fondo de mi culpa,
y de mi pecado purifícame.
Pues mi delito yo lo reconozco,
i mi pecado sin cesar
está ante mí.

Aria, soprano

Aria, soprano

Aria, soprano

Soli et coro

Solistes i cor

Solistas y coro

Aria, alto

Aria, alto

Aria, alto

Aria, soprano

Aria, soprano

Aria, soprano

Soli et coro

Solistes i cor

Solistas y coro

Miserere mei, Deus: secundum
magnam misericordiam tuam.
Et secundum multitudinem
miserationum tuarum,
dele iniquitatem meam.
Amplius lava me ab iniquitate mea:
et a peccato meo munda me.
Quoniam iniquitatem meam ego
cognosco: et peccatum meum contra
me est semper.
Tibi soli peccavi,
et malum coram te feci:
ut iustificeris in sermonibus tuis,
et vincas cum iudicaris.
Ecce enim in iniquitatibus
conceptus sum:
et in peccatis concepit me mater mea.
Ecce enim veritatem dilexisti:
incerta et occulta sapientiae tuae
manifestasti mihi.
Asperges me hysopo, et mundabor:
lavabis me, et super nivem dealbabor.
Auditui meo dabis gaudium
et laetitiam:
et exsultabunt ossa humiliata.
Averte faciem tuam a peccatis meis:
et omnes iniquitates meas dele.
Cor mundum crea in me, Deus:
et spiritum rectum innova in
visceribus meis.
Ne proiicias me a facie tua:
et spiritum sanctum tuum
ne auferas a me.
Redde mihi laetitiam salutaris tui:
et spiritu principali confirma me.
Docebo iniquos vias tuas:
et impii ad te convertentur.
Libera me de sanguinibus, Deus,
Deus salutis meae:
et exsultabit lingua mea iustitiam tuam.
Domine, labia mea aperies: et os
meum annuntiabit laudem tuam.
Quoniam si voluisses sacrificium,
dedissem utique:
holocaustis non delectaberis.
Sacrificium Deo spiritus contribulatus:
cor contritum, et humiliatum,
Deus, non despicies.
Benigne fac, Domine,
in bona voluntate tua Sion:
ut aedificentur muri Ierusalem.
Tunc acceptabis sacrificium iustitiae,
oblationes, et holocausta:
tunc imponent super altare tuum vitulos.
Gloria, et Filio, et Spiritui Sancto
Sicuterat in principio,
et nunc et semper,
et in secula secaeculorum.
Amen.

Tingues pietat de mi, oh Déu,
segons el teu gran amor.
I per la teva immensa tendresa
esborra el meu delicte.

Contra Tu, contra tu sol he pecat,
vaig cometre el mal als teus ulls:
perquè aparegui la teva justícia quan
parles i la teva victòria quan jutges.
Mira que en la culpa
ja vaig néixer:
pecador em va concebre la meva mare.
Però Tu estimes la veritat:
i m’ensenyes l'íntim i secret
de la teva saviesa.
Aspergeix-me amb l’ hisop, i seré net:
renta’m, i seré més blanc que la neu.
Torna’m el so del goig
i l'alegria,
exulten els ossos que Tu vares humiliar.
Retira el teu rostre dels meus pecats:
esborra totes les meves culpes.
Crea en mi, oh Déu, un cor pur:
renova un esperit recte
dins meu.
No em rebutgis de la teva presència,
i no retiris de mi
el teu esperit sant.
Torna'm l'alegria de la teva salvació:
i fes-me fort en un esperit generós.
Ensenyaré als rebels els teus camins:
i els pecadors tornaran a tu.
Allibera’m de la sang, Déu,
Déu de la meva salvació,
i aclamarà la meva llengua la teva justícia.
Obre, Senyor, els meus llavis, i
anunciarà la meva boca la teva lloança.
Doncs, si volguessis un sacrifici,
te l’oferiria:
però no t’agraden els sacrificis.
El sacrifici a Déu és un esperit penedit:
un cor contrit i humiliat,
oh Déu, no ho menyspreïs.

Ten piedad de mí, oh Dios,
según tu gran amor.
I por tu inmensa ternura
borra mi delito.

Contra Ti, contra Ti solo he pecado,
el mal a tus ojos cometí:
por que aparezca tu justicia cuando
hablas y tu victoria cuando juzgas.
Mira que en la culpa
ya nací:
pecador me concibió mi madre.
Mas Tú amas la verdad:
y me enseñas lo íntimo y secreto
de tu sabiduría.
Rocíame con el hisopo, y seré limpio:
lávame, y quedaré más blanco que la nieve.
Devuélveme el son del gozo
y la alegría,
exulten los huesos que machacaste Tú.
Retira tu faz de mis pecados:
borra todas mis culpas.
Crea en mí, oh Dios, un corazón puro:
renueva un espíritu recto
dentro de mí.
No me rechaces lejos de tu rostro,
i no retires de mí
tu santo espíritu.
Vuélveme la alegría de tu salvación: y
en un espíritu generoso afiánzame.
Enseñaré a los rebeldes tus caminos:
y los pecadores volverán a ti.
Líbrame de la sangre, Dios,
Dios de mi salvación,
y aclamará mi lengua tu justicia.
Abre, Señor, mis labios,
y anunciará mi boca tu alabanza.
Pues, si quisieses un sacrificio,
te lo ofrecería:
pero no te agradan los sacrificios.
El sacrificio a Dios es un espíritu contrito:
un corazón contrito y humillado,
oh Dios, no lo desprecies.

Afavoreix Sió en la teva benevolència, ¡Favorece a Sión en tu benevolencia,
Señor: que se reconstruyan las
Senyor: que es reconstrueixin les
murallas de Jerusalén!
muralles de Jerusalem!
Llavors t’agradaran els sacrificis
justos: s'oferiran llavors vedells
al teu altar.
Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi,
ara i sempre,
i pels segles dels segles.
Amén.

Entonces te agradarán los sacrificios
justos: se ofrecerán entonces sobre tu
altar novillos.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu
Santo.
Como era en el principio, ahora y
siempre, y por los siglos de los siglos.
Amén.

Dixit Dominus
Coro

El Senyor promet al meu Senyor
Cor

El Señor promete a mi Señor
Coro

Laudate pueri
Soli et coro
Laudate pueri Dominum,

Servidors dels Senyor, lloeu el Senyor.
Solistes i cor

laudate nomen Domini.
sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc, et usque in saeculum.

Servidors	
  del	
  Senyor,	
  lloeu	
  el	
  
Senyor.	
  Lloeu	
  el	
  nom	
  del	
  Senyor.
Que el nom del Senyor sigui beneït
des d’ara i per sempre;

Siervos del Señor, alabad al Señor.
Solistas y coro

Aria, soprano
A solis ortu usque ad occasum,

Aria, soprano

Aria, soprano

des de la sortida del sol fins a la posta
lloat sigui el nom del Senyor!

desde la salida del sol hasta el ocaso
alabado sea el nombre del Señor.

Duetto, soprano et alto
Excelsus super

Duet, soprano i alt

Dueto, soprano y alto

El Senyor domina
totes les nacions i
la seva glòria és per damunt dels cels.

El Señor domina
todas las naciones y
su gloria está por encima de los cielos.

Aria, soprano
Quis sicut Dominus Deus noster,

Aria, soprano

Aria, soprano

qui in altis habitat et humilia
respicit in caelo et in terra?

Qui es pot semblar al Senyor, Déu nostre, ¿Quién se puede parecer al Señor,
que habita a les altures i contempla les nuestro Dios, que habita en las alturas
y contempla las cosas pequeñas en el
coses petites al cel i la terra?
cielo y la tierra?

Coro

Cor

Coro

Dixit Dominus Domino meo.
Sede ad 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.
Iurabit Dominus,
et non poenitebit eum:
Tu es sacerdos in aeternum secundum
ordinem Melchisedech.
Dominus a dextris tui
confregit in die irae suae reges,
iudicabit 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 sempre
et in saecula saeculorum.
Amen.

laudabile nomen Domini.

omnes gentes Dominus,
et super caelos gloria eius.

Suscitans a terra inopem,
et de stercore erigens pauperem:
ut collocet eum cum principibus
populi sui.

El Senyor promet al meu Senyor:
“Sèu a la meva dreta,
mentre pos els teus enemics
com a plataforma dels teus peus”.
El Senyor t’envia des de Sió
el ceptre del teu poder:
domina enmig
dels teus enemics!
Amb tu hi és la noblesa
des del dia del teu naixement,
en l’esplendor dels sants: et vaig
engendrar des del ventre abans de l’alba.
Ho ha jurat el Senyor
i no se’n penedirà:
Tu ets sacerdot per sempre segons
l’ordre de Melquisedec.
A la teva dreta el Senyor
destrueix reis el dia de la seva ira:
es venja de les nacions;
apila cadàvers;
esquartera caps en una terra vasta.
Del torrent beu en el camí;
després aixeca el cap.
Glòria la Pare, al Fill i a l’Esperit Sant,
així com era en el principi,
ara i sempre
i pels segles dels segles.
Amén.

Ell aixeca el feble de terra
i dels fems erigeix el pobre
per instal·lar-lo amb els prínceps
del seu poble.

Aria, soprano
Aria, soprano
Qui habitare facit sterilem in domo, Ell fa habitar la dona estèril en casa

El Señor promete a mi Señor:
“Siéntate a mi derecha, mientras
pongo a tus enemigos como
plataforma para tus pies”.
El Señor te envía desde Sión
el cetro de tu poder:
¡Domina en medio
de tus enemigos!
Contigo está la nobleza
desde el día de tu nacimiento,
en el esplendor de los santos: te
engendré desde el vientre antes del alba.
Lo ha jurado el Señor
y no se arrepentirá:
tu eres sacerdote por siempre según
el orden de Melquisedec.
A tu diestra el Señor
destruye a los reyes en el día de su ira;
se venga de las naciones;
amontona cadáveres;
descuartiza cabezas en una tierra vasta.
Del torrente bebe en el camino;
después levanta la cabeza.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
como era en un principio,
ahora y siempre,
y por los siglos de los siglos.
Amén

Siervos del Señor, alabad al Señor.
Alabad el nombre del Señor.
Qué el nombre del Señor sea bendito
desde ahora y por siempre;

Él levanta al débil de tierra
y del estiércol ensalza al pobre
para instalarlo con los príncipes
de su pueblo.

Aria, soprano

matrem filiorum laetantem.

com a mare dels seus fills.

Él hace habitar a la mujer estéril en
casa como madre de sus hijos.

Aria, alto
Gloria, et Filio, et Spiritui Sancto

Aria, alt

Aria, alto

Glòria al Pare, al Fill i a l’Esperit Sant,

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,

Coro

Cor

Coro

Sicut erat in principio,
et nunc et semper,
et in secula secaeculorum.
Amen.

com era al principi,
ara i sempre
i pels segles dels segles.
Amén

como era en un principio,
ahora y siempre
y por los siglos de los siglos.
Amén.

Dixit Dominus
Dixit: El sentit del verb dir conté, aquí, la idea de
prometre. És la paraula que el profeta anuncia en nom
de Jahveh, amb els matisos de sentència, dictamen,
jurament, promesa. És el que Jahveh promet al rei.
Domino meo: Titol amb el qual hom es dirigeix al rei al
llibre dels Reis i de Samuel.
Sede: Literalment "sèu", fa referència a l'entronització
del Rei. Seure a la dreta té el sentit de reposar, estar
tranquil prop de Jahveh i suposa la protecció dels seus i
el terror de l'enemic.
Donec: No té un sentit exclusivament temporal
(mentre) sinó que és un propòsit expressat més o menys
com "heus aquí que posaré ... ".
Scabellum: En llatí designa una mena d'esclafidors que
els músics portaven a la sola de les sabates per tal de
marcar el ritme. Aquesta "plataforma" és una manera
d'expressar la victòria total de Jahveh en benefici del rei.
Virgam: Literalment vareta, vara, rama. Símbol de la
màgia, la força i el poder.
Virtutis: El seu sentit original és el de valor, coratge i
d'aquí passa a fortalesa, força que suposa el valor.
Tecum principium ... genui te: Ens parla de la filiació
divina del rei.
Luciferum: Paraula composta de lux i de fero: que
porta la llum. En la mitologia clàssica s'identifica amb
Diana o amb l'Aurora.
Iurabit: Ens remet al "dixit" del principi i comporta
també la introducció de la paraula de Jahveh.
Poenitebit: No se'n penedirà, no se'n tornarà enrere.
El que s'ha promès no es torna.

Sacerdos: El sacerdoci és propi dels reis als pobles antics.
Secundum ordinem Melquisedech: També es podria
traduir corn a "en penyora de rei just", és a dir, per tal
que sigui un rei just, executor de la justícia i providència
en nom de Jahveh.
Melquisedech: Rei sacerdot de Salem, a Canaan. Rebé
el delme (10 % dels beneficis) d'Abraham, vencedor del
rei d'Elam, i oferí un sacrifici de pa i vi per ell.
Representa la imatge del rei-sacerdot.
Dominus a dextris .. .in terra multorum: Descriu la
figura de Jahveh com a guerrer.
Confregit in die irae suae reges: L'al·literació de la "r"
dona la imatge del fragor de la batalla. És significatiu
l'ús del verb confringo en el sentit de destruir en lloc
d'altres verbs més comuns, segurament a causa de la
sonoritat d'aquesta forma.
Iudicabit: Jutjar, fer judici. En aquest context en sentit
negatiu: fer judici contra, venjar-se.
Implebit ruinas: Omplir de runes o més directament
apilar cadàvers als camps i a les valls corn a expressió
de la destrucció i la venjança de Jahveh.
De torrente ... caput: La imatge correspon a la del
guerrer fatigat.
Un dels dubtes més gran respecte a aquest psalm és el
que afecta a la identitat del "tu", és a dir, a qui es
refereix, qui és el rei. Uns l'han situat en Abraham
(relacionat amb Melquisedec), d'altres en qualsevol dels
reis des de David fins a Simó Macabeu.
Possiblement es tracti també d'un anunci del futur messies
o bé que es tracti d'un anunci messiànic utilitzant corn a

Laudate pueri

símbol un rei existent o del rei en general com a
institució.
El poema és una visió profètica del triomf de Jahveh, en
la seva actitud guerrera en favor del rei. La figura central
no és, doncs el rei, sinó Jahveh. Ell és el que promet al
rei domini i títols de glòria i el que sotmet al seu poder
tots els enemics. El rei és un receptor de promeses i
títols. La victòria, la noblesa, el domini, l'esplendor, el
sacerdoci són dons divins. El rei, al poema, és una figura
per tal de poder visualitzar la glòria i el poder de Jahveh.
Primer és la paraula, la declaració de Jahveh que promet
al rei la victòria sobre els seus enemics: la dreta de
Jahveh denota protecció. Des de Sió, escenari de les
glòries de Déu, li enviarà al rei el ceptre del poder per tal
que exerceixi en el seu nom el domini. Al rei li estava
destinat aquest exercici de la dominació per la noblesa
que Jahveh li havia donat des del seu naixement, en triarlo corn a mostra de la seva glòria. Al damunt d'ell va
posar també el sacerdoci per ser rei just o executor de la
justícia de Jahveh.
Al final se'ns mostra la imatge guerrera de Jahveh el dia
de la seva ira destruint els comuns enemics. Per fi,
aixeca el cap corn a guerrer que ha triomfat
definitivament. Aquesta victòria repercuteix en benefici
del monarca i, per tant, del seu poble. A tot aquest relat
amb fons històric s'ha de afegir el valor simbòlic des del
punt de vista messiànic, segons el qual la figura del rei
seria equiparable a la del futur messies que ha de venir i
que procurarà la salvació al seu poble mitjançant l'ajuda
i el poder del seu pare etern.

Correspon al psalm 113 que comença i acaba amb
l’exclamació “haleluyah”, ja que és un himne d’alabança
al Señor.
El psalm es dirigeix a tota la població, no només als
sacerdots i levites, sinó a tot el poble d’Israel,
especialment els més humils (pueri), és a dir, el conjunt
dels justos, del poble en el sentit més ample. Per
extensió, ja que Déu és Senyor de l’univers, s’adreça a
tots els que al món el temen i l’adoren.
El objecte de la lloança són els dons rebuts de Déu sobre
aquells que necessiten de la seva ajuda (suscitans a terra
inopem, et de stercore erigens pauperem). El psalm
celebra aquesta magnificència de baixar a ajudar els
homes per part de Déu, una grandesa que es mostra en
aquesta acció i que fa esdevenir gran a qui ajuda.
El psalm presenta una invitació a la lloança
(laudate...nomen Domini); el motiu d’aquesta lloança: la
majestat de Déu i la seva disposició a atendre les coses
de la terra (excelsus...in caelo et in terrra); especificació
d’aquesta atenció i condescendència divina
(suscitans...laetantem).
Els pueri, servidors, humils de la terra no són només els
receptors dels béns divins, són els que fan la lloança, són
els pregoners per tot el món de la grandesa de Déu. És
potser un motiu pel qual aquest psalm ha estat musicat
sovint, per aquest to de lloança universal sobre el propi
nom de Déu i pel fet que els fidels (pueri) han de
pregonar les meravelles fetes per Déu.
El motiu de la lloança és el fet que Déu és excels, està
sobre tot, no hi ha límits per al seu poder, ni naturals, ni
humans. Ningú no pot reduir la seva grandesa. La
interrogació, Quis sicut Dominus Deus noster?, reforça i
emfatitza encara més aquesta grandesa i la trasllada a la
primera persona, al jo que contempla i lloa Déu
universal.
Però aquest Déu omnipotent i poderós és alhora
provident i misericordiós amb els homes. Déu assisteix
aquells que en tenen més necessitat, els que són més a
prop de la terra (el que habita als fems, el pobre,
l’indigent i la dona estèril). I no per això perd força i
grandesa, Déu, ans al contrari, és precisament amb
aquest gest que els homes la perceben millor. Déu no
baixa per deixar les coses com estan, sinó per elevar el
pobre i fer fèrtil la dona que no pot tenir fills. Déu posa
els que viuen als fems (condició més baixa) al seient dels
prínceps del poble i a la dona estèril, per tant susceptible
de ser repudiada i substituïda, l’”aposenta”, és a dir li
dóna l’estabilitat que té una mare de família. Déu eleva
l’home a les altures més grans mitjançant la seva
intervenció.

Miserere
El psalm 51 comença amb tot un catàleg dels conceptes
de pecat (iniquitatem, iniquitate, peccato) i perdó (dele,
lava,munda). Uns conceptes que reflecteixen la
culpabilitat i uns verbs que són l’acció que l’esborra.
Segueix un reconeixement del propi pecat: l’individu no
pot suportar ja la seva culpa i espera que Déu l’alliberi,
el perdoni.
L’expressió “contra Tu només he pecat” no exclou el fet
que el pecat pugui afectar als altres, sinó que fa
referència a l’aspecte religiós o dogmàtic del pecat: la
transgressió de la llei divina. El psalm es posa en boca
de David, després del seu pecat amb Batseba: David,
com a rei, havia d’estar al camp de batalla. El Problema
començà quan David va veure na Batseba banyant-se.
El Temor de Déu hauria de haver-ho impulsat a apartar
immediatament la vista i pensar en una altra cosa. En
canvi, sembla que seguí mirant fins que la seva passió
va ser més intensa que el seu temor a Déu (Mateu
05:28; 2 Samuel 11:1-4). Va perdre de vista que Jahveh
havia d’estar present en tots els aspectes de la vida
(Salm 139:1-7).
L’home té tendència al pecat, ha nascut amb ell (in
peccatis concepit me mater mea) i és en aquestes
entranyes humanes o part més interna que hi ha la
veritat i el saber (incerta et occulta sapientiae tuae
manifestasti mihi). Aquesta idea del pecat com a part
inevitable de l’esser humà fa augmentar encara més el
to de lamentació continua que té el psalm. L’individu
pateix el mal de la seva pròpia culpa, però es sent afligit
en el seu esperit ja que es veu alterada la seva relació

amb Déu. I aquesta aflicció no afecta només l’esperit,
sinó també el cos (exsultabunt ossa humiliata). És
l’individu, en la seva dimensió més personal el que es
mostra penedit i cerca la pau interior, per això no vol
que Déu miri aquesta culpa, sinó que la torni blanca
com la neu, és a dir, que el purifiqui i li retorni la pau
perduda. Perquè l’home perdonat és una nova creació
(Cor mundum crea in me, Deus), és l’esperit nou
reclamat pels profetes.
El psalm presenta una gradació en el procés de
purificació: des del “rentat” extern, fins l’alegria interna
pel perdó rebut. No basta rentar o cancel·lar els comptes
pendents, ja que l’home té tendència al pecat des del seu
naixement, cal una nova creació, un començar de nou la
vida (spiritu principali confirma me).
Des d’aquest alliberament, aquesta nova creació,
l’individu dóna a conèixer als altres el cami recte, això
és la millor manera de donar les gràcies (Docebo
iniquos vias tuas). Els obsequis millors que hom pot
trobar per a Déu no són sacrificis d’animals, sinó el
propi cor ja net de tota culpa (cor contritum, et
humiliatum, Deus, non despicies). Cap altre sacrifici no
es pot posar en aquest lloc.
El psalm acaba amb una súplica universal per Sió, cosa
que fa pensar que és un afegit posterior, ja que es perd la
intimitat que presideix tot el text. Tot el poble de Déu
també s’ha de regenerar, ja que el poble també sofreix
per les seves culpes i espera la seva nova creació
expressada aquí amb el simbolisme de les muralles de
Jerusalem.
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