El Palau amb el Cicle Coral
de l’Orfeó Català
DIJOUS, 26.11.15 — 20.30 h
Sala de Concerts

DIUMENGE, 29.11.15 — 12.00 h
Sala de Concerts

Magnificat

Orfeón Pamplonés

John Rutter, director
Preu: 20 euros

Obres de Dvořák, Ondarra, Busca de Sagastizabal,
Pastor i Egea
Preu: 20 euros

DIMARTS, 01.12.15 — 20.30 h
Sala de Concerts

DISSABTE, 26.12.15 — 19.00 h
Sala de Concerts

Petite Messe
Solennelle

Concert
de Sant Esteve

Orfeó Català

Cor Petits, Cor Mitjans, Cor Infantil,
Cor de Noies, Cor Jove i Orfeó Català
Preus: 20, 30, 35, 45 i 55 euros

Preus: 20 i 30 euros

Diumenge, 15 de novembre de 2015 — 18.00 h

Cicle Coral Orfeó Català Petit Palau

KEA

Troba’ns a:
www.palaumusica.cat
Amb la col·laboració de:

Grupo Vocal KEA
Andoni Alemán, recitador
Iñaki Alberdi, acordió
Elena Martínez de Murguía, viola de gamba
Robert Pajewski, viola d’amore
Enrique Azurza, director

Programa

Comentari
Grans obres corals al servei de l’espiritualitat

I
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Motet BWV 227, Jesu, meine Freude					
Jean Yves Daniel-Lesur (1908-2002)
De Le Cantique des Cantiques per a cor a 12 veus mixtes (1952)			
Dialogue
La voix du Bien-aimé
Epithalame

21’

8’

II
Agustí Charles (1960)
Requiem de l’oubli (2011)*					
Per a cor a 6 veus mixtes, viola de gamba, viola d’amore i acordió

30’

La música coral ha estat el vehicle preferit per autors de totes les èpoques per evocar l’espiritualitat i la transcendència. En aquest concert, en tindrem tres exemples magistrals i sofisticadíssims, distants en el temps però units per un vincle de profunda humanitat.
Jesu, meine Freude és un motet fúnebre per a cor a cinc veus compost per a un servei commemoratiu celebrat el 18 de juliol de 1723 a l’església de Sant Nicolau, a la memòria de Johanna
Maria Rappold, filla del rector de la Nikolaischule. Un equilibri perfecte caracteritza aquest motet gegantí integrat per onze moviments, a tres, quatre o cinc veus, que mostren un variat ventall
d’estils i formes corals, amb motets en stile antico, a trio o d’estil lliure, corals figurats, i amb
una fuga just al centre de l’obra a mode d’eix. De fet, Jesu, meine Freude és una mena de palíndrom musical: els onze moviments estan estructurats en forma de mirall, amb una simetria perfecta al voltant d’un eix configurat per la fuga central. El motet es fonamenta i es desenvolupa a
partir d’una melodia coral molt cèlebre i estimada a l’època de Bach que es reprodueix als números 1, 3, 5, 7, 9 i 11 amb cinc harmonitzacions diferents. Jesu, meine Freude conté una varietat
fascinant de recursos estilístics, en què trobem l’elegància pròpia de la cort francesa, l’esclat del
concerto italià i la rica interacció del contrapunt alemany, en una autèntica enciclopèdia de retòrica musical amb cada paraula i cada sentiment expressats musicalment per mitjà d’un gir que
els identifica, i sempre al servei d’una declaració de fe exaltada i triomfant.
Jean Yves Daniel-Lesur, professor durant trenta anys a l’Schola Cantorum de París i fundador
juntament amb Messiaen, Jolivet i Baudrier, del grup La Jeune France, és autor d’un catàleg
d’obres no gaire extens però farcit de petites joies, com la que sentirem en el concert d’avui, Le
Cantique des Cantiques, que Enrique Azurza considera una obra mestra de la música per a cor
a cappella del segle xx. El prestigiós director francès Marcel Couraud li va encarregar una obra
per al formidable ensemble vocal que dirigia a París, i Daniel-Lesur va respondre-hi amb aquesta
fascinant peça per a dotze veus a cappella, composta l’any 1953, i que tradueix perfectament la
sensualitat, el misticisme i l’erotisme del text amb un llenguatge exuberant, perfumat d’exotisme
i generós en melodies i contrapunt. Avui en sentirem una selecció de tres fragments, interpretada
pel cor que dirigeix Enrique Azurza, l’únic a l’Estat espanyol que ha afrontat aquesta obra exquisida i refinada però d’una enorme exigència tècnica.
Arran d’una trobada al Festival de Coros d’Ejea de los Caballeros, el Grup Vocal KEA i el seu
director van proposar a Agustí Charles compondre una obra de gran envergadura per a cor de
cambra. El resultat va ser el Requiem de l’oubli, escrit l’any 2011 per a cor mixt a sis veus i
recitador, i una originalíssima instrumentació per a acordió, viola de gamba i viola d’amore,
enriquida amb les sonoritats sobrenaturals de bols tibetans i d’un gran gong que han de tocar els
mateixos cantaires. Requiem de l’oubli combina textos de la missa de difunts cristiana, del Rerum Natura de Lucreci i algunes poesies en francès de Rilke. Textos que parlen poèticament de
la vida i de la mort des de perspectives diferents: l’espiritualitat, la bellesa del sacrifici, el comiat
de la vida, la presència d’allò que ja no hi és, el record i l’oblit, i l’eternitat. Un diàleg profundament humà convertit en un viatge sonor d’emoció continguda, en una obra ambiciosa, rica en
idees i molt exigent, tant per al cor com per als instruments, que el grup vocal KEA, dedicatari
de l’obra, ha assajat intensament durant tot un any. Una obra que, segons Azurza, serà un referent i marcarà una fita en la música coral contemporània.

* Obra encarregada pel Grupo Vocal KEA amb el patrocini dels ajuts a la creació del Ministeri de Cultura 2011.

Catalunya Música enregistra aquest concert.
Per tornar-lo a escoltar, consulteu la programació
a www.catmusica.cat

Xavier Chavarria

Biografies
Grupo Vocal KEA
És l’únic grup de les seves característiques al País Basc: integrat
per 12 cantants professionals, va ser fundat el 1997 per afrontar les
grans obres del repertori coral contemporani de cambra. Gràcies
a l’àmplia formació musical i vocal dels seus membres, du a terme
una tasca de difusió de la música coral del darrer segle: ha estrenat
obres de Jesús M. Sagarna, Enrique Vázquez, David Azurza,
Marcos Castán i Aurelio Edler, entre d’altres, i ha ofert primeres
interpretacions al País Basc d’obres d’Stockhausen, De Pablo,
Schönberg, Nörgård, Dusapin, Bacri, Feldman, etc.
Ha actuat en el Festival Internacional de Tolosa, Quinzena
Musical Donostiarra, Setmana de Música Contemporània de
Leioa i a la de Vitòria, Musikaste de Renteria, Setmana de
Música Religiosa de Segòvia i a la d’Avilés, Festival Internacional
de Polifonia d’Àvila, cicle de Polifonia de Sevilla, Festival d’Art
Sacre de Madrid, al Teatro Jovellanos de Gijón, cicle de matinées
de l’Orquestra d’Euskadi, cicles de música contemporània BBK i
BBVA a Bilbao, en els festivals de polifonia de Càller i Porto-Torres
(Sardenya), Pollyfollia de Normandia i en el Festival San Juan Coral
(Argentina).
El 2010 va ser convidat pel Cor Mikrokosmos de França al V
Festival de la Voix, a Châteauroux. Va ser un dels 25 cors seleccionats
per al IX Simposi Mundial de Música Coral, organitzat per la ICFM
a Puerto Madryn (Argentina) l’agost de 2011. El 2012 va estrenar
a l’Auditorio del Reina Sofía de Madrid, Nozarashi de Juan José
Eslava; a primers del 2014 també va estrenar-hi Un poema nazarí
de Joseba Torre, Celos del aire matan de Zuriñe Guerenabarrena i
Kotowaza de David Azurza.
En el Musikaste 2000 va interpretar Zurezko Olerkia de Luis de
Pablo, per a grup vocal, txalaparta i percussió, que va tornar a cantar
en la Quinzena Musical Donostiarra, obra que va ser recollida en
CD. El 2001 va obtenir el segon premi per a cors de cambra del
Certamen Internacional de Maasmechelen (Bèlgica). El 2002 va
enregistrar una àmplia selecció d’obres a cappella de Nicolas Bacri.
I en dos CD la integral del compositor basc Javier Bello-Portu. La
seva discografia també inclou una selecció de música a cappella amb
obres de Daniel-Lesur, Jennefelt, Castán, Azurza i S. D. Sandström.
Sopranos: Ana Otxoa, Marije Ugalde, Miren Garikano.
Contralts: Isabel Lácar, Ainara Hernández.
Contratenor: Mario Hernández.
Tenors: Xabier Barriola, Iñigo Vilas, Javier Alberdi.
Baixos: Josu López-Soraluze, Xabier Sarasola, Pablo Azpeitia.

Enrique Azurza, director
Va estudiar direcció coral al País Basc i a Estocolm amb Anders Eby,
becat per la Diputació de Guipúscoa. Igualment, ha fet cursos amb
Carl Högset i Eric Ericson. Actualment és professor de cant coral al
Centre Superior de Música del País Basc.
El 1997 va fundar el Grupo Vocal KEA, dedicat a la música coral
contemporània. Dirigeix el Cor de la Universitat del País Basc i el
Coro Lírico de Cantàbria. Va dirigir el Cor Hodeiertz de Tolosa
(1985-2011) i va ser fundador i director del Coro del Instituto
Aragonés de Canto Coral (1993-2003).
El 1991 va rebre el premi al millor director del Certamen
Internacional de Varna (Bulgària). El 1996 va participar amb el Cor
Hodeiertz de Tolosa en el IV Simposi Mundial de Música Coral que
va tenir lloc a Sydney, per invitació de la Federació Internacional de
Música Coral (ICFM).
Ha impartit nombrosos cursos de direcció i seminaris
d’interpretació. És convidat habitualment com a jurat en certàmens
nacionals i internacionals. És assessor musical del Concurs Coral
Internacional de Tolosa i director musical del Certamen Coral
d’Ejea de los Caballeros (Saragossa).

Textos
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Motet BWV 227, Jesu, meine Freude
Jesu, meine Freude,
meines Herzens Weide,
Jesu, meine Zier!
Ach wie lan, ach lange
Ist dem Herzem bange
Und verlangt nach dir!
Gottes Lamm, mein Braütigan,
ausser dir soll mir auf Erden
nichts sonst Liebers werden.

Jesús, la meva joia,
prada del meu cor,
Jesús, la meva glòria!
Ah, que de temps
el cor, neguitejat,
es deleix per tu!
Anyell de Déu, espòs meu,
no hi ha res a la terra
que em sigui més estimat.

Es ist nun nichts Verdammliches an denen,
die in Christo Jesu sind, die nicht nach
dem Fleische wandeln, sondern nach dem Geist.

“No hi ha cap mort per als qui són en el
Crist Jesús, per als qui viuen no segons la
carn sinó segons l’esperit.”

Unter deinem Schirmen
Bin ich von den Stürmen
Aller Feinde frei.
Lass den Satan wittern,
lass den Feind esbittern,
mir steht Jesus bei!
Ob es itzt gleich kracht und blitzt,
og gleich Sünd und Hölle schrecken,
Jesus will mich decken.

Sota la teva protecció
sóc a recer
dels assalts dels enemics.
Fureteja, Satanàs;
irrita’t, enemic:
Jesús m’és a la vora.
Ja poden venir esclats i espetecs,
ja poden espaordir pecat i infern:
Jesús m’agombolarà.

Denn das Gesetz des Geistes, der da lebendig
Machet in Christo Jesu, hat mich frei gemacht
Von dem Gesetz der sünde und des Todes.

“Perquè la llei de l’esperit, que dóna la
vida en el Crist Jesús, m’ha alliberat de la
llei del pecat i de la mort.”

Trotz dem alten Drachen,
trotz des Todes Rachen,
trotz der Furcht dazu!
Tobe,Welt, und springe;
Ich steh hier und singe
In gar sichrer Ruh!
Gottes Macht hält mich in acht;
Erd uns Abgrund muss verstummen,
ob sie noch so brummen.

Malgrat l’antic drac,
malgrat les urpes de la mort,
malgrat la por que fan!
Enfurisma’t, món, i corseca’t:
jo romandré aquí i cantaré
en la pau més tranquil·la.
La força de Déu em sosté.
Terra i abisme hauran de callar,
tot i que encara rondinen.

Ihr aber seid nicht fleichlich, sondern geistlich,
so anders Gottes Geist in euch wohnet.

“Vosaltres, però, no esteu en la carn, sinó
en l’esperit, si és que l’esperit de Déu
habita en vosaltres.
El qui no té l’Esperit del Crist, tampoc no
el té en Ell.”

Wer aber Christi Geist nicht, der ist nicht sein.
Weg mit allen Schätzen!
Du bist mein Ergötzen,

No més riqueses!
Tu ets el meu únic tresor,

Jesu, meine Lust!
Weg, ihr eitlen Ehren,
ich mag euch nicht hören,
bleibt mir unbewusst!
Elend, Not, Kreuz, Schmach un Tod
Soll mich, ob ich viel muss leiden,
nicht von Jesu scheiden.

oh Jesús, goig meu!
Prou de vanitats!
No vull escoltar-vos, resteu lluny de mi.
Que ni desgràcia, ni pena,
ni creu, ni oprobi, ni mort,
–tot i que haig de sofrir-los–
puguin separar-me de Jesús.

So aber Christus in euch ist, so ist der Leib
Zwar tot um der Sünde willen ; der Geist aber ist
das Leben um der Gerechtigkeit willen.

“Si Crist és en vosaltres, sou certament
morts al pecat; en canvi, el vostre esperit
viu per a obrar la justícia.”

Gute Nacht, o Wesen,
das die Welt erlesen,
mir gefällst du nicht.
Gute Nacht, ihr Sünden,
bleibet Weit dahinten,
kommt nicht mehr ans Licht!
Gute Nacht, du Stolz und Pracht!
Dir sei ganz, du Lasterleben,
gute Nacht gegeben.

Bona nit, oh béns
que el món anhela,
no us vull pas.
Bona nit pecats,
quedeu-vos ben enrere,
no sortiu més a la llum!
Bona nit, orgull i vanitat.
Una bona nit per sempre vull donar-te,
vida pecadora.

So nun der Geist des, der Jesum von den
Toten auferwecket hat, in euch wohnet, so
wird auch derselbige, der Christum von den
Toten auferwecket hat, eure sterblichen Leiber
lebendig machen, um des willen, dass sein
Geist in euch wohnet.

“Si, doncs, l’Esperit del qui ha ressuscitat
Jesús d’entre els morts habita en vosaltres,
el mateix que ha ressuscitat el Crist
d’entre els morts donarà vida als vostres
cossos moridors, a través del seu Esperit.”

Weicht, ihr Trauergeister,
denn mein Freudenmeister,
Jesus tritt herein.
Denen, die Gott lieben,
müss auch ihr Betrüben
lauter Zucker sein.
Duld’ich schon hier Spott und Hohn,
dennoch bleibst du auch im Leide,
Jesu, meine Freude.

Feu-vos enrere, tristeses,
que entra Jesús,
el meu mestre de joia.
Als qui estimen Déu,
els serà dolç alleujament.
Suportaré burles i escarnis,
car, fins i tot en la sofrença
Tu restes en mi.
Jesús, la meva joia.

Jean Yves Daniel-Lesur (1908-2002)
Le Cantique des Cantiques (1952)
Dialogue
A ma cavale attelée au char de Pharaon je te
compare
Mon Bien-Aimé est à moi come un bouquet
de myrrhe qui repose entre mes seins
Que tu es belle ma Bien-aimée
Tes yeux sont des colombes.
Comme le lis entre les chardons
Telle est ma Bien-Aimée entre les jeunes filles
Comme le pommier parmi les arbres du verger

Diàleg
A la meva euga junyida al carruatge del
Faraó et comparo.
El meu estimat és per a mi un saquet de
mirra que s’adorm entre els meus pits.
Que n’ets de bella, estimada meva,
els teus ulls són coloms.
Com el lliri entre els cards
és la meva Estimada entre les donzelles,
com un pomer entre els arbres del bosc

Tel est mon Bien-Aimé parmi les jeunes hommes.
J’ai désiré son ombrage
et son fruit est doux à ma bouche
Il m’amenée au cellier du vin
Et la bannière qu’il dresse sur moi c’est l’amour.
Filles de Jérusalem, n’éveillez pas la BienAimée avant l’heure de son bon plaisir.

és el meu Estimat entre els donzells.
Glateixo per seure a la seva ombra,
el seu fruit m’és dolç al paladar
m’ha fet entrar al celler
i enarbora sobre mi la senyera de l’amor.
Filles de Jerusalem, no desperteu
l’Estimada fins que ella mateixa ho
vulgui.

La voix du Bien-Aimé
J’entends mon Bien-Aimé: voici qu’il arrive
sautant sur les montagnes,
bondissant sur les collines.
Mon Bien-Aimé est semblable à une gazelle,
à un jeune faon.
Mon Bien-Aimé élève ta voix
Il me dit: Hâte-toi la mienne amie,
ma colombe, et viens,
car déjà l’hiver est passé,
la pluie s’en est allée et retirée.
Sur notre terre les fleurs sont apparues,
La voix de la tourterelle s’est fait entendre,
Le figuier a produit ses figues,
Les vignes florissantes exhalent leur parfum.
Montre-moi ton visage,
Que ta voix sonne en mes oreilles
Car douce est ta voix et beau ton visage.

La veu de l’Estimat
Sento el meu Estimat: mireu, ve trescant
per les muntanyes,
saltant per les collades.
El meu Estimat és semblant a una gasela,
a un cervatell.
El meu Estimat, alça la veu
i em diu: “Afanya’t amiga meva,
coloma meva, i vine,
car l’hivern ja ha passat,
la pluja ja se n’ha anat.
Les flors despunten a la terra,
se sent la tórtora pels camps,
despunta el fruit verd de la figuera,
les vinyes florides escampen perfum.
Fes-me veure el teu rostre,
fes-me sentir la teva veu,
perquè la teva veu és suau i la teva cara
bonica”.
El meu Estimat és tot meu, i jo sóc tota
seva.
Ell que pastura el ramat entre els lliris.
Abans que bufi la marinada i s’allarguin
les ombres
semblant a una gasela,
a un cervatell per les muntanyes de
l’aliança.

Mon Bien-Aimé est à moi et moi à lui.
Il pait son troupeau parmi les lis.
Avant que poigne le jour et que s’abaissent les
ombres
Sois semblable mon Bien-Aimé à une gazelle
Au jeune faon sur les montagnes de l’alliance.
Epithalame
Veni sponsa Christi accipe coronam
Quam tibi dominus praeparavit in aeternum.
Alleluia.
Pose moi comme un sceau sur ton coeur,
Comme un sceau sur ton bras:
L’amour est fort comme la mort;
La jalousie est dure comme l’enfer,
une flamme de Yahvé!
Les grands eaux n’ont pu éteindre l’amour,
Les fleuves ne le submergeront pas!

Epitalami
Vine esposa de Crist, i rep la corona
que el Senyor ha preparat per a tu per a
l’eternitat.
Al·leluia.
Posa’m com un segell sobre el teu cor,
com un segell sobre el teu braç:
perquè l’amor és fort com la mort;
la gelosia és dura com l’infern,
una flama divina!
Els mars profunds no podran apagar
l’amor,
ni ofegar-lo les fonts dels oceans!

Agustí Charles (1960)
Requiem de l’oubli (2001/12)
Basat en textos del rèquiem cristià, de la
De rerum natura de Lucreci i en altres
textos escollits de Rainer Maria Rilke.
Requiem æternam dona eis,
Domine, et lux perpetua luceat eis.

Doneu-los Senyor el repòs etern
que la llum eterna brilli damunt d’ells.

Aeneadum genetrix, hominum divumque
voluptas
alma Venus, caeli subter labentia signa
quae mare navigerum, quae terras
frugiferentis
concelebras, per te quoniam genus omne
animantum
concipitur visitque exortum lumina solis:

adventumque tuum.

Mare dels descendent d’Enees, delit de
déus i homes,
Venus alimentadora, sota la volta del cel
que pobles el mar de naus, que
fructifiques la terra,
infons vida, de tu germinen tota mena
d’animals,
conceps i obres des de l’orient la llum del
sol:
de tu, deessa, els vents fugen, i per tu els
núvols
fugen del teu adveniment.

C’est pour t’avoir vue
Penchée à la fenêtre ultime,
Que j’ai compris, que j’ai bu
Tout mon abîme

És per haver-te vist
abocada a l’última finestra,
que he entès, que he begut
tot el meu abisme.

Kyrie eleison. Christe eleison.

Senyor tingueu pietat, Crist tingueu
pietat.
Perquè governes sola la naturalesa de les
coses
i sense tu res no s’eleva cap a les divines
ribes de la llum
ni res esdevé feliç ni amable,

te, dea, te fugiunt venti, te nubila caeli

Quae quoniam rerum naturam sola gubernas
nec sine te quicquam dias in luminis oras
exoritur neque fit laetum neque amabile
quicquam,
te sociam studeo scribendis versibus esse
quos ego de rerum natura pangere conor
Memmiadae nostro, quem tu, dea, tempore in
omni
omnibus ornatum voluisti excellere rebus.

et vull tenir com a aliada quan escrigui
el poema que m’esforço per compondre
sobre la naturalesa de les coses
per al nostre Memio, a qui tu, oh deessa,
sempre
vas voler distingir adornat amb totes les
coses.

En me montrant tes bras
Tendus vers la Nuit,
Tu as fait que, depuis,
Ce qui en moi te quitta,
Me quitte, me fuit….

Ensenyant-me els teus braços
estesos vers la nit,
fas que, des d’aleshores,
allò que en mi et va deixar,
ara em deixi, em defugi.

Requiem aeternam dona eis,
Domine, et lux perpetua luceat eis.

Doneu-los Senyor el repòs etern
que la llum eterna brilli damunt d’ells.

Ton geste, fut-il la preuve
D’un adieu si grand,
Qu’il me changea en vent,
Qu’il me versa Dans le fleuve?

El teu gest, fou la prova
d’un adéu tan gran,
que em convertí en vent,
que m’abocà al riu?

cur non ut plenus vitae conviva recedis
aequo animoque capis securam, stulte,
quitem?

seves bondats com sense haver-te donat
algun plaer, per què no et retires com
convidat saciat de vida i amb serenitat no
et prens aquest descans, oh neci?

Iam iam non domus accipiet te laeta, neque
uxor
optima nec dulces occurrent oscula nati
praeripere et tacita pectus dulcedine tangent.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,

Anyell de Déu, que lleveu el pecat del
món,
doneu-los el repòs etern.

Non poteris factis florentibus esse, tuisque
praesidium. misero misere’ aiunt ‘omnia
ademit
una dies infesta tibi tot praemia vitae.

Ja mai més t’acollirà la teva llar feliç, ni la
teva muller
ni els teus dolços fills sortiran al teu
encontre per disputar-se els teus petons o
commoure’t amb la seva dolçor callada.
No podràs prosperar ni mantenir els teus.
Desgraciat –diuen–, malauradament un
sol nefast dia et va arrabassar totes les
recompenses de la vida.

Domine, Iesu Christe,
Rex gloriæ, libera animas omnium fidelium
defunctorum de poenis inferni et de profundo
lacu.

Senyor Jesucrist, Rei de la glòria,
allibereu les ànimes dels difunts
de les penes de l’infern i de l’abisme
profund.

‘Tu quidem ut es leto sopitus, sic eris aevi

Així com t’has adormit en el son de la
mort, també seràs
privat per sempre més de tots els penosos
dolors.
Nosaltres en canvi t’hem plorat
incansablement
des que vas ser reduït a cendres en
l’horrible pira,
i mai ens podran arrencar del cor aquesta
eterna tristor.

quod superest cunctis privatu’ doloribus
aegris.
At nos horrifico cinefactum te prope busto
insatiabiliter deflevimus, aeternumque
nulla dies nobis maerorem e pectore demet’.
Tout se passe à peu près comme
si l’on reprochait à la pomme
d’être bonne à manger.
Mais il reste d’autres dangers.

Tot passa gairebé com
si hom retragués a la poma
de ser bona per menjar.
Però hi ha altres perills.

Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.

Beneïts els qui vénen en nom del Senyor.
Hosanna a dalt del cel.

‘brevis hic est fructus homullis’

Breu és aquest plaer per als homes petits.

Celui de la laisser sur l’arbre,
Celui de la sculpter en marbre,
Et le dernier, le pire:
De lui en vouloir d’être en cire.

El de deixar-la sobre l’arbre,
el d’esculpir-la en marbre
i el darrer, el pitjor:
de retreure-li que és de cera.

‘quid tibi tanto operest, mortalis, quod nimis
aegris luctibus indulges ? quid mortem
congemis ac fles?
nam si grata fuit tibi vita anteacta priorque
et non omnia pertusum congesta quasi in vas
commoda perfluxere atque ingrata interiere,

Què és tan important per a tu, mortal,
que t’abandones a penoses lamentacions?
Per què plores la teva mort?
Ja que si t’ha agradat la vida
transcorreguda i passada, i si no se t’han
escapat, com per un vas foradat, totes les

dona eis requiem sempiternam.
Nec minus ergo ante haec quam tu cecidere,
cadentque.
Sic alid ex alio numquam desistet oriri
vitaque mancipio nulli datur, omnibus usu.

Com tu, les generacions han perit abans i
periran després.
Així, mai deixarà d’originar-se una cosa
de l’altra i a ningú
se li dóna la vida en domini, però a tots
se’ns dóna en usdefruit.

Lux æterna luceat eis,
Domine, cum sanctis tuis in æternum, quia
pius es.

Que la llum eterna brilli damunt d’ells,
Senyor, amb els vostres Sants per sempre
més, perquè Vós sou bondadós.

Antique souffle de la mer,
Vent qui vient de la mer dans la Nuit:
Tu ne viens à personne;
Si quelqu’un veille il faut qu’il veille à te
dompter.

Antic alè del mar,
vent que va del mar cap a la Nit:
no t’atropes a ningú;
si algú està en vetlla cal que vetlli per
domar-te.

Requiem æternam dona eis,
Domine, et lux perpetua luceat eis

Doneu-los Senyor el repòs etern
que la llum eterna brilli damunt d’ells

