LIBER GENERATIONIS
Mariona Vila
Liber generationis Jesu Christi

Genealogia de Jesús,

filii David, filii Abraham.

fill de David, fill d’Abraham.

Abraham genuit Isaac.

Abraham va ser el pare d’Isaac.

Isaac autem genuit Jacob.

Isaac, de Jacob.

Jacob autem genuit Judam, et fratres ejus.

Jacob, de Judà i els seus germans.

Et post transmigrationem Babylonis:

I després de la deportació de Babilònia:

Jechonias genuit Salathiel.

Jeconies va ser el pare de Salatiel.

Salathiel autem genuit Zorobabel.

Salatiel, de Zorobabel.

Zorobabel autem genuit Abiud.

Zorobabel, d’Abihud.

Eleazar autem genuit Mathan.

Eleazar, de Matan.

Mathan autem genuit Jacob.

Matan, de Jacob.

Jacob autem genuit Joseph virum Mariæ,

Jacob, de Josep, l’espòs de Maria,

de qua natus est Jesus, qui vocatur Christus.

de la qual nasqué Jesús, l’anomenat el Crist.

GOIGS DE NOSTRA DONA
Bernat Vivancos
En lo mon pus sou dotada dels set goigs, Mare de Déu,
d’altres set sou heretada en los cels, com mereixeu.
Lo primer és, Verge pura, en lo grau que posseïu;
més que tota creatura Vós tal glòria sentiu.
Aprés Déu la més honrada del restant sou i sereu
de nosaltres advocada en los cels, com mereixeu.
Lo segon, Verge benigna, Vós ensems amb vostre Fill,
un voler als dos consigna l’un de l’altre sou espill.
Sou Vós tan glorificada que sempre sou i sereu,
digna reina coronada en los cels, com mereixeu.

Lo tercer és, Verge Santa, que en la cort celestial,
claredat preneu Vós tanta que aprés Déu no es mostra tal;
de la qual il·luminada, més que el jorn del sol no pren,
sou de tots los Sants amada en los cels, com mereixeu.
Lo quart és que us obeeixen Sants i Santes fent honor,
com aquella que us coneixen, ser Mare del Salvador,
i regina premiada, cap i peus del regne seu,
i deessa coronada en los cels, com mereixeu.
Lo quint és que us remunera lo Senyor vostres turments,
amb grat vostre sens espera, d’aquells dons tots
temps plasents.
Mai se pert en Vós soldada, qui us serveix bé el satisfeu,
per ser tant regraciada en los cels, com mereixeu.
Lo sisè és que vestida sou decors glorificat,
i estan Vós molt unida amb la sancta Trinitat.
Als serafins exalçada impetran lo que voleu,
no us és cosa denegada en los cels, com mereixeu.
Lo setè és que sou certa que tals goigs mai finaran,
ni en sereu ja més deserta ans per tostemps duraran.
Doncs pregau per nos amada, i feunos amics amb Déu,
pus que sou tan venerada en los cels com mereixeu.
En lo mon pus sou dotada dels set goigs, Mare de Déu,
d’altres set sou heretada en los cels com mereixeu.
DOS MOTETS BREUS
Joan Magrané
I. Post dies octo

I. Al cap de vuit dies

Post dies octo, venit Jesus ianuis clausis, et stetit in
medio discipulorum, et dixit eis: Pax vobis.

Al cap de vuit dies, estant tancades les portes,
Jesús va arribar, es posà al mig dels deixebles i
els digué: Pau a vosaltres.

II. Mane nobiscum

II. Queda’t amb nosaltres

Mane nobiscum, Domine, quoniam advesperascit,

Queda’t amb nosaltres, Senyor, que es fa tard

et inclinata est iam dies. Alleluia.

i el dia ja ha començat a declinar. Al·leluia.

DIXIT DOMINUS
Albert Guinovart
Dixit Dominus Domino meo: sede a dextris meis,
donec ponam inimicos tuos
scabellum pedum tuorum.
Virgam virtutis tuae emittet Dominus ex Sion:
dominare in medio inimicorum tuorum.
Tecum principium in die virtutis tuae in
splendoribus sanctorum:
ex utero, ante luciferum, genui te.
Juravit Dominus et non poenitebit eum: tu es
sacerdos in aeternum secundum ordinem
Melchisedech.
Dominus a dextris tuis: confregit in die irae suae
reges.
Judicabit in nationibus, implebit ruinas:
conquassabit capita in terra multorum.
De torrente in via bibet: propterea exaltabit caput.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc, et sempre.

Oracle del Senyor al meu senyor: seu a la meva dreta,
mentre faig dels teus enemics
l’escambell dels teus peus.
Que el Senyor estengui lluny, des de Sió,
el poder del teu ceptre. Impera enmig dels enemics.
Tu ets príncep des que vas néixer,
amb esplendor de santedat:
des de l’aurora, com rosada, t’he engendrat.
El Senyor no es desdiu del que jurà: ets sacerdot per
sempre segons l’ordre de Melquisedec.

Amen.

Amén.

El Senyor és al teu costat: abat els reis el dia que
s’indigna.
Judicarà els pobles, amuntegarà cadàvers,
abatrà caps arreu de la terra.
En ple camí beuràs al torrent: per això redreçaràs el cap.
Glòria al Pare i al Fill, i a l’Esperit Sant.
Com era al principi, ara i per sempre.

