
 

 

    

BISBAT D’URGELL

Sibil·la: Laura de Castellet (soprano)

Assessorament històric i musical: Elisabet Erra, Mn. Enric

Moliné, Mn. Xavier Parés, Daniel Vilarrúbias

Cor: Ramon Aril, Albert Batalla, Montserrat Carbonell,

Gemma Castellarnau, Anna Farré, Anna Font, Manel Grau,

Gemma Guàrdia, Laura Ingla, Carme Llimós, Rafel Llobet,

Xavier Martínez, Lluís Orfila, Albert Palau, Judith Pampalona,

Jordi Porta, Amàlia Sanz, Salvador Ulldemolins, Vicenç

Viladés. Amb la col·laboració especial del Cor de Cambra

Caterva.

Orgue i direcció: Lluís Obiols Perearnau



                             UNA ANTIGA TRADICIÓ MEDIEVAL

El Cant de la Sibil·la és un drama litúrgic de gran difusió a l’edat

mitjana al sud d’Europa. La nit de Nadal, la Sibil·la, una profetessa, anunciava

la fi del món i la vinguda de Crist a la Terra en el moment del Judici Final.

El Cant de la Sibil·la està documentat al nostre país, en llatí des del segle X i en

català posteriorment, i va ser una pràctica habitual fins que el Concili de Trento

el va prohibir durant la segona meitat del segle XVI. No obstant, a alguns

indrets, com a Mallorca i l’Alguer, s’ha continuat representant fins a l’actualitat.

En diferents llengües i en diferents indrets, el Cant de la Sibil·la ha sonat

ininterrompudament la nit de Nadal des de fa més de mil anys.

                                CINC SEGLES DE SILENCI

L’Ordinari d’Urgell, un ritual imprés l’any 1536, recull el Cant de la

Sibil·la propi d’Urgell, que interpretava un nen a la Catedral la nit de Nadal. No

tenim constància del moment exacte de la seva desaparició, però hem de suposar

que devia ser poc temps després de la prohibició que en féu el Concili de

Trento. A la Seu, el Cant de la Sibil·la s’ha interpretat durant la segona meitat

del segle XX: el Retaule de Sant Ermengol el va incorporar a la representació

des dels seus inicis, i alguns cors de la Seu, com l’Orfeó Sant Ot o el Cor de

Cambra Caterva l’han cantat en els seus respectius concerts. No obstant, mai

s’ha representat en el seu context original: la nit de Nadal, abans de començar

la missa del Gall, a la Catedral de Santa Maria d’Urgell.

         LA SEVA RECUPERACIÓ A LA CATEDRAL D’URGELL

L’any 2002 mossèn Xavier Parés publicava l’estudi de l’Ordinari

d’Urgell de 1536, amb l’edició facsímil del Cant de la Sibil·la. Posteriorment, el

2010, la UNESCO va declarar el Cant de la Sibil·la Patrimoni Immaterial de la

Humanitat. Aquests factors, sumats a la bona predisposició de tots els

participants, han incentivat la recuperació del Cant a la Catedral de Santa Maria

d’Urgell aquesta nit de Nadal de l’any 2011, segles després que deixés de

sonar-hi.

EL CANT DE LA SIBIL·LA A L’ORDINARI DE 1536

«Iudicii signum in nona lectione matutinarum Natalis Domini,

sequenti modo in Sede Urgellensi a puero cantatur.»

Al jorn del judici

parrà qui aurà fet servici

Un rey vindrà perpetual

vestit de nostra carn mortal;

del cel vindrà tot certament

per fer del setgle jutjament.

Al jorn del judici, etc.

Ans que·l judici no serà,

un gran senyal se mostrarà;

lo sol perdrà la resplandor,

la terra tremirà de por.

Al jorn del judici, etc.

Aprés se badarà molt fort,

amostrant-se de greu conort;

mostrar-se an ab crits y trons

les infernals confusions.

Al jorn del judici, etc.

Del cel gran foc devallarà,

com a soffre molt podirà;

la terra cremarà ab furor,

la gent aurà molt gran terror.

Al jorn del judici, etc.

Aprés serà un fort senyal,

d’un terratrèmol general;

les pedres per mig se rompran

y les muntanyes se fendran.

Al jorn del judici, etc.

Lavors ningú tindrà talent

de or, riqueses ni argent;

esperant tots quina serà

la sentència que·s darà.

Al jorn del judici, etc.

Be morir seran tots son talent,

esclafir-los an totes les dens;

no y aurà home que no plor,

tot lo món serà en tristor.

Al jorn del judici, etc.

Los puyts y plans seran yguals;

allí seran los bons y mals,

reys, duchs, comptes y barons,

que de lus fets retran rahons.

Al jorn del judici, etc.

Aprés vindrà terriblement

lo fill de Déu omnipotent

qui morts y vius judicarà:

qui bé aurà fet allí·s parrà.

Al jorn del judici, etc.

Los infants qui nats no seran

dintre ses mares cridaran

y diran tot plorosament:

ajuda’ns Déu omnipotent.

Al jorn del judici, etc.

Mare de Déu pregau per nos,

pus sou mare dels peccadós,

que bona sentència hajam

y paradís possehiam.

Al jorn del judici, etc.

Vosaltres tots qui escoltau,

devotament a Déu pregau

de cor ab gran devoció

que us porte a salvació.

Al jorn del judici, etc.


