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Hespèrion XXI
La Capella Reial de Catalunya
Montserrat Figueras & Jordi Savall
Concertzaal - 20.00
19.15 Inleiding door Simon Van Damme

Biografieën
Als uitvoerder, leraar, onderzoeker en
bedenker van nieuwe muzikale en culturele
projecten is Jordi Savall een van de meest
veelzijdige musici van zijn generatie en een
van de drijvende krachten achter de herwaardering van historische muziek. Samen
met Montserrat Figueras stichtte hij de
ensembles Hespèrion XXI, La Capella Reial
de Catalunya en Le Concert des Nations.
Savall begon zijn muzikale opleiding als
zanger bij een Catalaans kinderkoor en ging
vervolgens cello studeren. Later leerde hij
zichzelf viola da gamba spelen en ging hij
naar de Schola Cantorum Basiliensis om zich
onder te dompelen in de oude muziek. Jordi
Savall nam meer dan 170 cd’s op, onder
meer op zijn eigen label ALIAVOX. Hij kreeg
meerdere onderscheidingen, waaronder die
van ‘Officier de l’Ordre des Arts et Lettres’
en een eredoctoraat aan de K.U.Leuven.
Onlangs werd Savall benoemd tot ‘Artist for
the Peace’ in het Goodwill Ambassadorsprogramma van de Unesco.

brengt ze een schat aan vergeten muziek
opnieuw tot leven.

Het repertoire waarin Montserrat Figueras
als sopraan actief is, overspant de middeleeuwen, de renaissance en de barok. In 1966
begon ze vroege zangtechnieken te bestuderen, van de troubadours tot de barok. Ze
ontwikkelde een erg individuele aanpak door
steeds te vertrekken van originele bronnen
en door een evenwicht na te streven tussen
zang en declamatie, met veel aandacht voor
de poëtische en spirituele dimensie van de
tekst. Haar persoonlijke en artistieke relatie
met Jordi Savall bleek bijzonder vruchtbaar
voor tal van onderwijs-, onderzoeks- en
creatieve activiteiten. Figueras studeerde
in Basel aan de Schola Cantorum en aan de
Musikakademie. Tussen 1974 en 1989 stond
ze mee aan de wieg van Hespèrion XXI, La
Capella Reial de Catalunya en Le Concert des
Nations. Met deze ensembles én als soliste

In 1987 richtten Jordi Savall en Montserrat
Figueras La Capella Reial de Catalunya op,
vanuit de overtuiging dat de wortels en
culturele tradities van een land steeds een
beslissende invloed uitoefenen op haar
muzikale expressie. La Capella Reial was
een van de eerste vocale ensembles die zich
concentreerden op muziek uit de Spaanse
Gouden Eeuw, die zich daarbij baseerden op
historische principes en die alleen met
Iberische en Romaanse stemmen werkten.
Onder leiding van Jordi Savall houdt La
Capella Reial de Catalunya er een drukke
concert- en opnameagenda op na. Het repertoire van dit ensemble reikt van de Cantigas
van Alfons X el Sabio en El Llibre Vermell de
Montserrat over het werk van renaissance- en
barokmeesters uit Catalonië, Spanje en de
rest van Europa, tot sefardische liederen.

Jordi Savall (gestreken snaarinstrumenten), Montserrat Figueras (zang), Lorenzo
Alpert (blaasinstrumenten en percussie) en
Hopkinson Smith (getokkelde snaarinstrumenten) stichtten het ensemble Hespèrion
XX (nu XXI) in 1974, vanuit hun fascinatie
voor de weelde aan Iberische en Europese
muziek van vóór 1800. Hun missie: deze
muziek bestuderen en uitvoeren vanuit een
hedendaagse benadering. Hespèrion staat
al jaar en dag garant voor het eclecticisme
van zijn artistieke keuzes. Deze veelzijdigheid maakte het mogelijk om belangrijke
Spaanse composities uit de middeleeuwen
te vertolken, naast muziek uit de Engelse
renaissance en barok, en composities voor
consort van Dowland, Tye, Coprario enzovoort. Hespèrion brengt ook graag onbekende componisten zoals Rosenmüller en
Scheidt onder de aandacht.

Jordi Savall: dirigent
Montserrat Figueras: zang
La Capella Reial de Catalunya:
vocaal ensemble
Elisabetta Tiso: sopraan
Pascal Bertin: contratenor
David Sagastume: contratenor
Lluís Vilamajó: tenor
Marco Scavazza: bariton
Daniele Carnovich: bas
Hespèrion XXI: instrumentaal ensemble
Jordi Savall: rebec, lyra en rebab
Fahmi Alqhai: vedel en viola da gamba
Pierre Hamon: fluiten
Haïg Sarikouyomdjian: ney en duduk
Béatrice Delpierre: schalmei
Andrew Lawrence-King: middeleeuwse harp
en psalterion
Gaguik Mouradian: kamancheha
Dimitri Psonis: santur en percussie
———
JUDICII SIGNUM 2010

Invocatie
Anoniem (c.1180),
‘Quant ai lo mon consirat’
Anoniem (c.1200), De Occitaanse Sibille:
R/ Al jorn del judisi
- Un rei vendra perpetual
- Mai del judisi tot enant
- Li puei e’s plans seran eguals
- Fuoc deisendra del cel ardent
- Li enfans que nas no seran
- E diran tot enaisi
———
Invocatie
Llibre Vermell de Montserrat (14e eeuw),
‘Ad mortem festinamus’
Alonso Bartomeu Cárceres (15e-16e eeuw),
De Catalaanse Sibille: ‘Barcelona/Valencia’
R/ Al jorn del judici
- D’una Verge naixerà
- Mostrar-s’han quinze senyals
- D’alt dels cels devallarà
- Als bons darà goig etern
- Mare de Déu pregau per nos
- Vosaltres tots que escoltau

Invocatie
Alfonso X el Sabio (1221-1284),
‘Santa Maria, strela do dia’
Alfonso X el Sabio,
De Galicische Sibille
R/ Madre de Deus, ora por nos
- U verrá na carne
- U verás dos santos
- U queimará fogo
- U dirán as tronpas
- E u estrelas caeren
- Que polos teus rogos
———

vox

Zie verder voor gezongen teksten
In samenwerking met Bozar Music en Amuz

Tekens des oordeels
Raadselachtige vrouwen, sinds mensenheugenis is onze aarde erdoor bevolkt.
De oude Grieken kenden onder meer de
‘sibille’ (letterlijk: ‘wijze vrouw’). Aanvankelijk ging het om één exemplaar dat zich in
klein-Azië schuilhield en verwant was aan
Apollo. Latere bronnen maken gewag van
meerdere sibillen, meestal genoemd naar
hun, veelal oosterse, afkomst: de Perzische,
de Lybische, de Frygische ... Het is met deze
mythische vrouwen een beetje zoals met
griffioenen, sfinxen, sirenen en andere fabeldieren: iedereen weet bij benadering wat ze
doen en hoe ze eruitzien, maar echt precies
kan niemand het zeggen. Ze duiken op in
tal van verhalen, maar geen twee versies
zijn unaniem over hun uiterlijk, herkomst of
levenswandel. Kenmerkend voor de sibillen,
volgens alle bronnen, is hun profetische
gave. Deze halfgodinnen hadden een orakelende kracht en konden ver in de toekomst
zien, wat zich doorgaans uitte in de voorspelling van rampen en tegenspoed.
Het is zonder meer boeiend te zien hoe de
sibillen in de loop van de geschiedenis zijn
geaccapareerd door verschillende culturen.
De oude koningen van Rome betaalden ooit
fortuinen om drie boeken met voorspellingen te kopen, uit de handen van de sibille
van Cumae. Een brand op de capitoolheuvel, de bewaarplaats van die kostbaarheden,
noopte echter tot het herschrijven ervan.
Het gevolg hiervan was een nieuwe collectie
orakeltaal , die graag werd geconsulteerd
door keizers als Augustus. De sibillijnse
profetieën werden echter eveneens ingelijfd binnen en aangevuld vanuit de joodse
traditie, en later ook die van het ontluikende
christendom. Beide religies, met het oude
testament als eerste getuige van hun
eeuwenoude wortels, verankerden zich
gretig in de heidense denkbeelden van

de klassieke oudheid, bij wijze van extra
legitimatie. Met name één fragment, toegeschreven aan de sibille van Eritrea, legde als
geen ander de link tussen de antieke traditie
en het christelijke geloof in de bevrijdende
menswording van Jezus en zijn wederkeren
op de dag des oordeels. De bewuste passage had namelijk de vorm van een acrostichon zodat de beginletters van ieder vers de
Griekse woorden ‘Jezus Christus, de zoon
van God en redder’ vormden.
Bisschop Eusebius van Caesarea nam de
passus in de vierde eeuw op in een boek
dat onder meer de voorspellingen van de
komst van Christus bespreekt. Een kleine
honderd jaar later incorporeerde een andere
kerkvader, Augustinus van Hippo, de tekst in
zijn beroemde De civitate Dei, vertaald naar
het Latijn, maar met behoud van het Griekse
acrostichon: de I van ‘Iesous’ als beginletter
van de omineuze openingswoorden: ‘Iudicii
signum, tellus sudore madescet’ (Teken des
oordeels, de aarde zal baden in het zweet).
De sibille had haar plaats verworven binnen
de christelijke geloofsleer. Ze duikt op in de
derde regel van het Dies irae uit de dodenmis (dat herinnert aan de dag des oordeels
en erop wijst dat koning David en de sibille
ze reeds lang voorzegd hebben: ‘teste
David cum Sibylla’). Beroemde schilders als
Van Eyck en Michelangelo beelden de wijze
vrouwen uit de oudheid af in hun bekendste
meesterwerken: bovenaan op de achterpanelen van het Lam Gods en rondom de
taferelen op het plafond van de Sixtijnse
kapel. In dat laatste geval omringen vijf sibillen samen met zeven profeten uit het Oude
Testament, de taferelen over het ontstaan
van de wereld en de mens, visionair geflankeerd door het grandioze laatste oordeel op
de altaarwand van de pauselijke privékapel.

Het hoeft niet te verwonderen dat dergelijke krachtige symbolen ook hun weg
vonden naar de liturgie en de muziek. Vooral
wanneer in de negende eeuw de christelijke wereld beroerd wordt door een soort
‘fin des siècles’ (duizend jaar na de komst
van Christus zou de eindtijd aanbreken),
verschijnen de woorden van Augustinus in
zang- en getijdenboeken. De tekst is soms
licht gewijzigd (niet zelden met de terugkeer
van de eerste woorden als een soort refrein)
en voorzien van muzikale aantekeningen,
wat erop wijst dat ze, zoals toen nagenoeg
de volledige liturgie, gezongen werd. Zo
goed als alle bronnen zijn afkomstig uit de
Romaanse wereld: Frankrijk, Italië en het
Iberische schiereiland. Vooral daar, in regio’s
als Castilië en Catalonië, was de zang van de
sibille een populair onderdeel van de plaatselijke ritus. De woorden van de Eritreïsche
sibille kregen een plaats in het officie van de
kerstnacht, een van de meest miraculeuze
momenten van het kerkelijke jaar. De profetie werd daarbij quasi aanschouwelijk opgevoerd als een soort liturgisch drama, met
een van de koorknapen (of in kloosters een
jonge novice) verkleed als sibille. Het is ook
meer dan waarschijnlijk dat de gregoriaanse
melodie, die kan worden gereconstrueerd
aan de hand van de verschillende bronnen,
eveneens werd omspeeld en versierd met
gezongen of instrumentale tegenstemmen
en bourdons.
Naast de Latijnse versie uit koorboeken zijn
ook verschillende vertalingen van de zang
van de sibille bewaard. Uit de dertiende
eeuw stammen een poëtische versie in het
Provençaals (de taal van de troubadours)
en een in het Galicisch-Portugees (de
voornaamste cultuurtaal ten zuiden van de
Pyreneeën). Die laatste is opgenomen in de
Cantigas de Santa Maria, een collectie
middeleeuwse gezangen die is samenge-

steld in opdracht van Alfonso el Sabio,
koning van Castilië en León. In een zetting van de hand van de koning zelf, met
als refrein ‘Madre de Deus, ora por nos tue
Fill’ essa ora’ (Moeder Gods, bid voor ons,
samen met uw Zoon, in dat uur), wordt de
sibillijnse profetie verbonden met de Mariadevotie die centraal staat in de genoemde
Cantigas. Andere versies in de volkstaal zijn
van latere datum en ontstonden voornamelijk tijdens de vijftiende en zestiende eeuw.
De versie in het Castiliaans volgt grotendeels de originele Latijnse tekst en vangt
ook aan met de woorden ‘Judicii signum’.
De hertaling ‘Juizio fuerte’ vormt verder
het refrein en ontving, anders dan de tekst
van de tussenliggende verzen, uitgecomponeerde meerstemmige zettingen van
renaissancecomponisten zoals Alonso de
Córdoba, Triana en Cristóbal de Morales.
De religieuze hervormingen van het Trents
concilie maakten een einde aan het optreden van de sibille in de officiële liturgie.
Toch bleef de traditie op sommige plaatsen
in Spanje, Catalonië en Mallorca voortbestaan na de zestiende eeuw. Tot op vandaag
blijven de mysterieuze woorden van de
sibille dan ook tot de verbeelding spreken
en hun muzikale bewerkingen het gemoed
bezweren.
Simon Van Damme

Context
De Romeinse politicus, filosoof en dichter
Seneca (c.4 v.C. – 65 n.C.) omschreef een
orakel als ‘de wil van de goden verkondigd
door de mond van mensen’. In de oudheid
was een orakel – afgeleid van ‘orare’ of
spreken – het middel om inzicht te verkrijgen
in het oordeel, de wil of de bedoeling van de
goden. Zowel de goddelijke onthullingen,
uiteraard komend uit de mond van priesters,
priesteressen of waarzegsters (sibillen), als de
plaatsen (tempels) waar de goden werden
geraadpleegd, werden orakels genoemd.
De behoefte aan dergelijke onthullingen,
vooral wat de toekomst betreft, bestaat al
sinds mensenheugenis. In de grote culturen
van de oudheid was de raadpleging van
hogere machten een algemeen religieus
verschijnsel. In tegenstelling tot in latere
monotheïstische culturen, bestond er nog
geen heilig, gezaghebbend boek waarin
de wil van de godheid werd geopenbaard.
Andere technieken of methodes zoals het
orakel waren bijgevolg noodzakelijk om
de bedoelingen van de hogere machten te
ontsluieren. Soms stelden de goden zich
minder hermetisch op en openbaarden ze
al spontaan iets van hun bedoelingen door
middel van voortekenen (omina). Omina
konden voorkomen in dromen, opgewekt
worden door extase of afgeleid worden uit
natuurverschijnselen. Uiteraard dienden
deze ‘omina’ verklaard te worden. Dit gebeurde meestal door lieden die zich in deze
materie hadden bekwaamd en die niet zelden vrij bizarre technieken hanteerden om
voortekenen te bekomen: het opwekken van
doden, het bestuderen van de ingewanden
van offerdieren en van barsten die optraden
in verhitte beenderen.
Het oude Griekenland kende een groot aantal orakels. Niet enkel goden werden geraad-

pleegd, maar ook helden of beroemdheden
die als goddelijk werden beschouwd. Het
oudste orakel was dat van de god Zeus in
Dodona, maar het talrijkst waren de orakels
van Apollo. De beroemdste, en gedurende
lange tijd de meest geraadpleegde, waren
deze van Delphi en Didyma. Het orakel van
Delphi, waar de Pythia, de priesteres van
Apollo, in extatische toestand de onsamenhangende woorden uitsprak die door de
priesters van Apollo (prophètès) werden genoteerd en geordend, vormde in de zevende
en zesde eeuw v.C. de hoogste religieuze
autoriteit in Griekenland. Oorspronkelijk
traden jonge maagden als Pythia op, maar
nadat er een van hen door een pelgrim
geschaakt en verkracht werd, namen oudere
vrouwen deze rol over.
Particulieren, politici en gezantschappen van
heinde en verre raadpleegden het orakel,
maar niet alvorens een offer en geschenken te hebben gebracht. Het bekendste
geschenk was een schat van goud en zilver,
die koning Croesus had gegeven. Bij het binnenkomen van de tempel werden de
pelgrims alvast onthaald op leerrijke adviezen
zoals ‘Ken uzelf’, ‘Houd maat bij alles!’, of
‘Veiligheid is de voorloopster van verderf’.
Door het stijgende succes van de sofisten
verloren de orakels veel van hun prestige.
Toen Delphi in 191 v.C. in handen van
de Romeinen kwam en ten prooi viel aan
herhaaldelijke plunderingen, was het einde
in zicht. In 310 n.C. werd het orakel door de
christelijke keizer Theodosius verboden en
gesloten. Verlichte geesten – dus zeker niet
enkel Seneca – hadden al eeuwenlang weinig of geen fiducie in orakels. Cato Uticensis
was zelfs van mening dat orakels enkel goed
waren voor vrouwen, zwakke geesten en
onwetenden!
Johan Huys

Ruïnes van het orakel van Delphi

Reconstructie van het orakel van Delphi

Gezongen teksten
SANTA MARIA, STRELA DO DIA
Alfonso X el Sabio
Cantiga de Santa Maria 100

HEILIGE MARIA, STER VAN DE DAG
Alfonso X de Wijze
Cantiga de Santa Maria 100

Santa Maria,
Strela do dia,
mostra-nos via
pera Deus e nos guia.

Heilige Maria
ster van de dag,
toon ons de weg
en leid ons naar God.

Ca veer faze-los errados
que peder foran per pecados
entender de que mui culpados
son; mais per ti son perdoados
da oudadia
que lles fazia
fazer folia
mais que non deverai
Santa Maria...

Gij zorgt dat de verdwaalden,
misleid door hun zonden,
beseffen dat zij schuldig zijn;
maar gij vergeeft hen
de vermetelheid
die hen drijft
tot het begaan van dwaasheden
die zij beter zouden laten.
Heilige Maria…

Amostrar-nso deves carreira
por gaar en toda maneira
a sen par luz e verdadeira
que tu dar-nos podes senlleira;
ca Deus a ti a
outorgaria
e a querria
por ti dar e daria.
Santa Maria...

Gij moet ons de weg tonen
om tot elke prijs te bereiken
het ware, weergaloze licht
dat alleen gij ons kunt geven;
want aan u
zal God dit toestaan
en als Hij ons dit wil geven
voor u, zal hij dit doen.
Heilige Maria...

Guiar ben nos pod’o teu siso
mais ca ren pera Parayso
u Deus ten senpre goy’e riso
pora quen en el creer quiso;
e prazer-m-ia
se te prazia
que foss’a mia
alm’en tal compannia.
Santa Maria...

Uw oordeel kan ons geleiden,
meer dan wat ook, naar het Paradijs,
waar God altijd blij en minzaam is
voor wie in Hem wilde geloven;
en graag wil ik,
als het u behaagt,
mijn ziel laten vertoeven
in zulk een gezelschap.
Heilige Maria...

LA SIBILA GALAICA
Alfonso X el Sabio (1221-1284)

DE GALICISCHE SIBILLE
Alfonso X de Wijze (1221-1284)

Madre de Deus, ora
por nos teu Fill’ essa ora

Moeder Gods, bid
voor ons, uw zoon in dit uur.

U verrá na carne
que quis fillar de ty, Madre,
joyga-lo mundo
cono poder de seu Padre.
Madre de Deus, ora
por nos teu Fill’ essa ora

Wanneer het vlees zal huilen,
geboren uit u, moeder,
vervul de wereld
met de macht van zijn Vader.
Moeder Gods, bid
voor ons, uw zoon in dit uur.

U verás dos santos
as compannas espantadas,
mostra-ll’as tas tetas
santas que ouv’el mamadas.
Madre de Deus, ora
por nos teu Fill’ essa ora

Wanneer gij de vromen zult zien,
hun angstgekwelde zielen,
toon hem uw heilige
borst die hem zoogde.
Moeder Gods, bid
voor ons, uw zoon in dit uur.

U queimará fogo
serras (e) vales e montes,
di com’en Egipto
non achaste aguas nen fontes.
Madre de Deus, ora
por nos teu Fill’ essa ora

Wanneer het vuur in vlam
zal zetten bergen en dalen,
zeg, zoals in Egypte,
dat gij geen bronnen hebt gevonden.
Moeder Gods, bid
voor ons, uw zoon in dit uur.

U dirán as tronpas:
‘Mortos, levade-vos logo’,
di-lle u o perdiste
que ta coita non foy jogo.
Madre de Deus, ora
por nos teu Fill’ essa ora

Wanneer trompetten zullen schallen:
‘Doden, staat nu op’,
zeg hem dat uw smart hem te verliezen
geen spel was.
Moeder Gods, bid
voor ons, uw zoon in dit uur.

E u estrelas
caeren do firmamento,
di-ll’o que sentiste u
(foi) posto no monumento.
Madre de Deus, ora
por nos teu Fill’ essa ora

En wanneer de sterren
zullen neervallen uit het firmament,
zeg hem wat gij voelde
toen men hem in het graf legde.
Moeder Gods, bid
voor ons, uw zoon in dit uur.

Que polos teus rogos
nos lev’ao ao parayso
seu, u alegria
ajamos por senpr’e riso.
Madre de Deus, ora
por nos teu Fill’ essa ora

Dat dankzij uw gebeden
hij ons naar het paradijs moge leiden,
waar wij voor eeuwig blij
en gelukkig zullen zijn.
Moeder Gods, bid
voor ons, uw zoon in dit uur.

QUANT AI LO MON CONSIRAT
Anònim (ca. 1180)

DE WERELD WELBESCHOUWD
Anoniem (ca. 1180)

R./ Quant ai lo mon consirat
tot l’als es nient mas Deu,
e com be-m son apensat
lo comjat es for[t]ment greu.

De wereld welbeschouwd,
is er buiten God niets,
en zoals ik al dacht,
valt heengaan mij zwaar.

E car nos em de greus pecatz carregats,
si-u enquerem, podra-ns esser perdonat,
car Senhor tal avem cui plad merce, pus que platz,
c’aixi n’es acustumat.

Wij hebben ons met zware zonden beladen;
als we het vragen, worden ze ons vergeven,
want de Heer heeft mededogen, meer dan Hem
behaagt, het behoort tot Zijn gewoonten.

E./ Hon prejarem totz ensems lo Creador
que-ns do s’amor e-ns gart de mal e d’error?

E./ Waar bidden wij allen tot de Schepper
die ons bemint en behoedt voor het kwaad en de
dwaling?

R./ Quant ai lo mon consirat ...

R./ De wereld welbeschouwd …

Aital Senhor devem tembre e onrar,
qui per nos totz se volc tant umiliar,
can trames l’angel seu per la dona saludar,
e’l plac en ela entrar.

Zulk een Heer moeten wij vrezen en eren,
want voor ons allen getuigde Hij van zoveel ootmoed door Zijn engel te sturen om te groeten,
de maagd die Hem ontving.

E./ Hon prejarem totz ensems lo Creador
que-ns do s’amor e-ns gart de mal e d’error?

E./ Waar bidden wij allen tot de Schepper
die ons bemint en behoedt voor het kwaad en de
dwaling ?

R./ Quant ai lo mon consirat ...

R./ De wereld welbeschouwd …

Quan so fe fait per nosaltres a salvar,
sus en la crotz lo seu sang volc escampar,
e apres la seu’ mort al terç jorn ressucitar,
que’ns pogues totz deliurar.

Toen dat geschiedde, om ons te redden,
aan het kruis, wilde Hij zijn bloed geven,
en, na Zijn dood, op de derde dag, verrijzen,
opdat Hij ons allen kon verlossen.

E./ Hon prejarem totz ensems lo Creador
que-ns do s’amor e-ns gart de mal e d’error?

E./ Waar bidden wij allen tot de Schepper
die ons bemint en behoedt voor het kwaad en de
dwaling ?

R./ Quant ai lo mon consirat ...

R./ De wereld welbeschouwd …

Al quarante dia volc al cel pujar,
e’l cinquante Sent Espirit enviar,
per zo que’ls enflames e poguessin preicar
la fe per nos a salvar.

Op de veertigste dag wilde Hij ten hemel opstijgen,
en op de vijftigste zond hij de Heilige Geest,
om het vuur aan te wakkeren (in de apostelen),
zodat zij het geloof konden verkondigen, om ons
te redden.

E./ Hon prejarem totz ensems lo Creador
que-ns do s’amor e-ns gart de mal e d’error?

E./ Waar bidden wij allen tot de Schepper
die ons bemint en behoedt voor het kwaad en de
dwaling ?

R./ Quant ai lo mon consirat ...
Apres la fi del mon, venra per jutjar
los bons e’ls mals, segons lur merit, cobrar
gasardo e trobar, car aixi cove a far per dretura a
salvar.

R./ De wereld welbeschouwd …
Na het einde van de wereld zal Hij komen oordelen
over goeden en slechten, en hen naar verdienste
straffen en belonen, want zo geschiedt om de
rechtschapenen te redden.

E./ Hon prejarem totz ensems lo Creador
que-ns do s’amor e-ns gart de mal e d’error?

E./ Waar bidden wij allen tot de Schepper
die ons bemint en behoedt voor het kwaad en de
dwaling ?

R./ Quant ai lo mon consirat ...

R./ De wereld welbeschouwd …

LA SIBIL·LA OCCITANA
Anònim (ca. 1200)

DE OCCITAANSE SIBILLE
Anoniem (ca. 1200)

Al jorn del judisi
parra qui haura fac servici.

Op de dag des oordeels
zal blijken wie Hem diende

Un rei vendra perpetual
del cel, que anc nun fu aital;
en carn vendra, certanamens,
per far del segle jutjament.
Al jorn del judisi
parra qui haura fac servici.

Een eeuwige koning zal komen,
uit de hemel, zoals nooit gezien;
van vlees en bloed, zeker,
om deze wereld te oordelen.
Op de dag des oordeels
zal blijken wie Hem diende.

Mai del judisi tot enant
parra una senya mot gran :
li terra gitara susor
e tremira de gran pavor.
Al jorn del judisi
parra qui haura fac servici.

Maar nog vóór het oordeel
zal een teken verschijnen:
de aarde zal met angstzweet bedekt worden,
ze zal beven van schrik.
Op de dag des oordeels
zal blijken wie Hem diende.

Li puei e’s plans seran eguals;
aqui seran li bons e’l mals,
li contes, e’l reis, e’l barons
que de llur fatz rendran rason.
Al jorn del judisi
parra qui haura fac servici.

Bergen en dalen zullen vlak zijn,
goeden en slechten,
graven, baronnen en koningen
zullen rekenschap geven voor hun daden
Op de dag des oordeels
zal blijken wie Hem diende.

Fuoc deisendra del cel ardent
an solpre que es mot pudent;
cel, terra, mar, tot perira
e tot can es fuoc delira.
Al jorn del judisi
parra qui haura fac servici.

Vuur zal neerdalen uit de vlammende hemel
met walmen stinkende zwavel;
hemel, aarde, zee, alles zal vergaan
en verteerd worden door het vuur.
Op de dag des oordeels
zal blijken wie Hem diende.

Li enfans que nas no seran
dedins los ventres cridaran
an clara vos, mot autamens,
merce a Dieu omnipotent.
Al jorn del judisi
parra qui haura fac servici.

Kinderen die niet zullen geboren worden
zullen huilen in buiken
en met heldere, luide stem
om mededogen vragen aan de almachtige God.
Op de dag des oordeels
zal blijken wie Hem diende.

E diran tot enaisi:
‘Glorios Dieus, sener, merces
may volgram esser de nient
que car venem a naissement.’
Al jorn del judisi
parra qui haura fac servici.

En allen zullen zeggen:
‘Glorierijke Heer, God, wees mededogend,
wij willen geen wezens van het niets zijn,
red ons, wij moeten nog geboren worden’.
Op de dag des oordeels
zal blijken wie Hem diende.

AD MORTEM FESTINAMUS
Llibre Vermell de Montserrat

WIJ SNELLEN DE DOOD TEGEMOET
Llibre Vermell de Montserrat

Tornada
Ad mortem festinamus,
Peccare desistamus.

Refrein
Wij snellen de dood tegemoet
Laten wij verzaken aan de zonde.

Cobles
Scribere proposui
De contemptu mundano,
Ut degentes seculi
Non mulcentur in vano.
Iam est hora surgere
A sompno mortis pravo,

Coupletten
Ik neem mij voor te schrijven
over de minachting van de wereld
zodat deze decadente tijd
niet vergeefs wordt geleefd.
Het is tijd om te ontwaken
uit een helse, dodelijke slaap.

Vita brevis breviter
In brevi finietur,
Morts venit velociter
Quae neminem veretur.
Omnia mors perimit
Et nulli miseretur.

Kort is het leven, zo kort,
en binnenkort zal het eindigen.
De dood komt sneller
dan menigeen denkt.
De dood vernielt alles
en spaart niemand.

Ni conversus fueris
Et sicut puer factus,
Et vitas mutaveris
In meliores actus,
Intrate non poteris
Regnum Dei beatus.

Als gij u niet herpakt
en niet wordt als een kind,
noch uw leven verandert
door goede daden,
zult gij nooit binnentreden,
gelukkig, in het rijk der hemelen.

Tuba cum sonuerit,
Dies erit extrema,
Et iudex advenerit,
Vocabit sempiterna,
Electos in patria
Prescitos ad inferna.

Wanneer de trompetten zullen schallen
voor de dag des oordeels,
zal Hij die oordeelt verschijnen
en de uitverkorenen tot Zich roepen,
voor eeuwig in Zijn koninkrijk,
en de verdoemden in het vuur werpen.

Quam felices fuerint
Qui cum Christo regnabunt,
Facie ad faciem
Sic eum spectabunt,
Sanctus, sanctus Dominus
Sabaoth conclamabunt.

Wat zullen zij gelukkig zijn,
zij die zullen heersen aan de zijde van God
zij die, tegenover Hem zittend,
Hem zullen aanschouwen!
Heilig, heilig, de Heer
zullen zij roepen tot de God van Sabaoth.

Et quam tristes fuerint
Qui eterne peribunt,
Pene non deficient
Nec propter has obibunt.
Heu, heu, heu, miseri,
Numquam inde exibunt.

En wat zullen zij droevig zijn
zij die voor eeuwig ten onder gaan!
Smart zal hen nooit meer verlaten,
zelfs niet na hun dood.
Helaas, helaas, de ongelukkigen
zullen hun lot niet ontkomen.

Cuncti reges seculi
Et in mundomagnates
Advertant et clerici
Omnesque potestates:

Dat alle koningen der aarde
en alle hoge gezagdragers
dit overwegen, en de clerus
en alle machthebbers

Fiant velut parvuli,
Dimitant vanitates.

zullen worden als kinderen
en verzaken aan alle praal.

Heu, fratres karissimi,
Si digne contemplemus
Passionem domini,
Amare et si flemus,
Ut pupillam oculi
Servabit ne peccemus.

Helaas, zeer beminde broeders,
laten wij nu ons bezinnen
over de bittere passie van de Heer
en beloven wij allen,
met diepe droefheid,
dat wij nooit meer zullen zondigen.

Alma Virgo virginum,
In celis coronata,
Apud tuum filium
Sus nobis advocata,
Et post hoc exilium
Occurrens mediata.

Heilige Maagd der maagden die ons beschermt
in de gekroonde hemelen,
aan de zijde van uw zoon,
wees onze voorspreekster;
en na deze aardse ballingschap,
onze toegewijde middelares.

Vila cadaver eris:
Cur non peccare vereris?
Cur intumescere quaeris?
Ut quid peccuniam quaeris?
Quid vestes pomposas geris?
Ut quid honores quaeris?
Cur non paenitens confiteris?
Contra proximum non laeteris?

Gij die louter kadaver zult zijn:
waarom u niet hoeden voor de zonde?
Waarom toch die trots?
En dat streven naar rijkdom?
Wat baten die prachtige kleren?
Of dat streven naar eerbetoon?
Waarom niet uw misstappen opbiechten?
Waarom niet u verzoenen met uw naaste?

LA SIBIL·LA CATALANA
Alonso / Bartomeu Cárceres

DE CATALAANSE SIBILLE
Alonso / Bartomeu Cárceres

Al jorn del judici
se pagarà nostre servici.

Op de dag van het laatste oordeel
zullen wij worden beloond voor onze diensten.

D’una Verge naixerà
Déu i hom qui jutjarà
de cascú lo bé i lo mal
al jorn del Juí final.
Al jorn del judici
se pagarà nostre servici.

Uit een maagd zal worden geboren
de mensgeworden God die zal oordelen
over goed en kwaad van elkeen
op de dag van het laatste oordeel.
Op de dag van het laatste oordeel
zullen wij worden beloond voor onze diensten.

Mostrar-s’han quinze senyals
per lo món molt generals,
los morts ressuscitaran
de on tots tremolaran.
Al jorn del judici
se pagarà nostre servici.

Vijftien tekenen zullen zich tonen
belangrijke tekenen alom,
de doden zullen verrijzen
en allen zullen beven.
Op de dag van het laatste oordeel
zullen wij worden beloond voor onze diensten.

D’alt dels cels davallarà
Jesucrist i es mostrarà
en lo vall de Josafat
on serà tothom jutjat.
Al jorn del judici
se pagarà nostre servici.

Hoog uit de hemelen zal Hij neerdalen
Jezus Christus zal zich tonen
in de vallei van Josafat,
waar iedereen zal worden geoordeeld.
Op de dag van het laatste oordeel
zullen wij worden beloond voor onze diensten.

Als bons darà goig etern
e als mals lo foc d’infern
a on sempre peneran
puix a Déu ofés hauran.
Al jorn del judici
se pagarà nostre servici.

Voor de goeden het eeuwige geluk
voor de slechten het hellevuur
waar zij eeuwig zullen lijden
want zij hebben God zelve beledigd.
Op de dag van het laatste oordeel
zullen wij worden beloond voor onze diensten.

Mare de Déu, pregau per nós,
puix sóu mare de pecadors,
que bona sentència hajam
i paradís possejam.
Al jorn del judici
se pagarà nostre servici.

Moeder Gods, bid voor ons,
want gij zijt de moeder der zondaars
dat het oordeel ons gunstig weze
en wij het Paradijs mogen betreden.
Op de dag van het laatste oordeel
zullen wij worden beloond voor onze diensten.

Vosaltres tots qui escoltau,
devotament a Déu pregau
de cor ab gran devoció,
que us porte a salvació.
Al jorn del judici
se pagarà nostre servici.

Gij allen die ons aanhoort,
vraagt eerbiedig aan God
vroom en godvruchtig
dat Hij u de redding brengt.
Op de dag van het laatste oordeel
zullen wij worden beloond voor onze diensten.

zo 09.05.10 / 15.00 / Kamermuziekzaal
Chiome d’Oro / Il Movimento del Tempo
De vier musici van Chiome d’Oro en sopraan Annelies Brants zoomen in op vroege 17e-eeuwse
muziek van Monteverdi, Frescobaldi en tijdgenoten. Een nieuwe muziekstijl brak door, met hevige
contrasten in melodie, dynamiek en ritme, maar tegelijk bloeiden de variatievormen. Il Movimento del
Tempo is een reflectie op deze stuwing én stilstand van de muzikale tijd.

Aansluitend om 17 uur
Dvd-vertoning van Anima Eterna Brugge
Samen met EPR Classic en EXQI werkt Anima Eterna Brugge aan een reeks van vier dvd’s met liveopnames van concerten op bijzondere locaties. De eerste daarvan omvat een uitvoering van Beethovens
vijfde Symfonie in de Concert Noble. Het Concertgebouw, Anima Eterna Brugge, EPR Classic en
EXQI nodigen u hartelijk uit op de vertoning van deze dvd!
Gratis na inschrijving via inschrijvingen@concertgebouw.be of 050 47 69 99.
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