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Lo jorn del Judici
parrà qui haurà fet servici.
Jesucrist, Rei universal,
home i ver Déu eternal
del cel vindrà per a jutjar
i a cada u lo just darà.
Gran foc del cel davallarà;
mars, fonts i rius, tot cremarà.
Los peixos donaran grans crits
perdent los naturals delits.
Ans del Judici l’Anticrist vindrà
i a tot lo món turment darà,
i se farà com Déu servir
i qui no el crega farà morir.
Lo seu regnat serà molt breu;
en aquell temps sots poder seu
moriran màrtirs tots a un lloc
aquells dos sants, Elies i Enoc.
Lo sol perdrà la claredat
mostrant-se fosc i entelat,
la lluna no darà claror
i tot lo món serà tristor.
Als mals dirà molt agrament:
- Anau, maleits, en el turment!
anau-vos-ne en el foc etern
amb vòstron príncep de l’infern!
Als bons dirà: - Fills meus, veniu!
benaventurats posseïu
el regne que us he aparellat
des que lo món va ésser creat.
Oh humil Verge! Vós qui heu parit
Jesús Infant aquesta nit,
a vòstron Fill vullau pregar
que de l’infern vulla’ns lliurar!
Lo jorn del Judici
parrà qui haurà fet servici.
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The chant of the Sybil:

A Mallorca durant la Nit de Nadal és tradició que la Sibil·la
adverteixi de l’arribada del Jorn del Judici Final, un antic vaticini
en forma de cant que profetitza sobre la vinguda del Fill de Déu.
Tot just quan celebram que Déu s’ha fet home, els versos de
la Sibil·la mallorquina s’han convertit en una de les expressions
més vives del cicle tradicional de les Matines de Nadal i en
una de les mostres folklòriques religioses més importants de
l’Europa medieval.
Gràcies a la popularitat i a la genuïtat de tot el conjunt, el mes
de novembre de l’any 2010, la Sibil·la va passar a fer part de
la llista representativa del patrimoni immaterial de la UNESCO.
Des d’aleshores ja han passat cinc anys i la Sibil·la es coneix
arreu. Però, tanmateix, la vigència dels mecanismes d’oralitat
continuen fent d’aquesta antiga representació el que ha estat
sempre: una mostra referencial dels valors tradicionals més
nostrats. Ara bé, avui, en un món on la diferència és un tret
global, la Sibil·la, que és una i a la vegada moltes, emergeix
com la viva imatge del consens cultural. Per aquest motiu ha
esdevingut «cançó emblemàtica» i és cantada arreu del món en
català antic.
Més enllà de la melodia i el text, el Cant de la Sibil·la, doncs,
és un signe d’identitat que sintetitza un bon ventall de significats
autòctons. És aleshores que emergeix la part social i emocional
del cant. Una part imprescindible per comprendre la importància
que té com a element d’identitat col·lectiva.
Dins la totalitat de les sibil·les de l’illa l’activitat és afrontada
amb el sentit de la responsabilitat de qui sap que perpetua
alguna cosa important. El resultat, sovint molt sobri i sacralitzat,
no es pot reduir a una única forma de representació; tot i que, en
essència, la melodia de la Sibil·la continua sent cantada per una
veu blanca, l’entona una nina (o una dona) caracteritzada amb
atributs orientals i una espasa.
La fervorositat del cant, -El sol perdrà la claredat / mars, fonts
i rius tot cremarà / Als mals dirà-, suavitzat a la darrera estrofa,
–Oh Humil Verge- remet als records entranyables indissociables
del Nadal i a l’experiència individual de la tradició. Vet aquí
el veritable patrimoni que des de temps immemorials ha
mantingut la vigència de la memòria col·lectiva del cant.
Des de fa uns anys la Sibil·la viu un gran moment històric.
La seva incorporació a la llista representativa de la UNESCO i
el desig de ser àmpliament reconeguda han estat u. Aquest fet
ha anat lligat al fenomen de les sibil·les de nova creació; unes
propostes inventades que aglutinen antiguitat i modernitat, al
mateix temps que no interfereixen en la línia tradicional del
cant. Tot plegat ha fet de la Sibil·la una tradició de passat que,
com a expressió viva, augura convertir-se en un dels màxims
exponents culturals del segle xxi.

En Mallorca durante la Nochebuena es tradición que la Sibila advierta de la llegada del Día del Juicio Final, un antiguo vaticinio en
forma de canto que profetiza sobre la llegada del Hijo de Dios.
Justo cuando celebramos que Dios se ha hecho hombre, los versos de la Sibila mallorquina se han convertido en una de las expresiones más vivas del ciclo tradicional de las Maitines de Navidad
y en una de las muestras folclórico-religiosas más importantes de
la Europa medieval.
Gracias a la popularidad y a la genuidad de todo el conjunto, en el
mes de noviembre del año 2010, la Sibila pasó a formar parte de la
lista representativa del patrimonio inmaterial de la UNESCO. Desde
entonces ya han pasado cinco años y la Sibila se conoce en todas
partes. Pero, sin embargo, la vigencia de los mecanismos de oralidad continúan haciendo de esta antigua representación lo que ha
sido siempre: una muestra referencial de los valores tradicionales
nuestros. Ahora bien, a día de hoy, en un mundo donde la diferencia
es un rasgo global, la Sibila, siendo una y a la vez muchas, emerge
como la viva imagen del consenso cultural. De ahí que la Sibila se
haya convertido en «canción emblemática» y sea cantada por todo
el mundo en catalán antiguo.
Más allá de la melodía y el texto, el Canto de la Sibila es un signo
de identidad que sintetiza un amplio abanico de significados autóctonos. Es entonces cuando emerge la parte social y emocional del
Canto. Una parte imprescindible para comprender su importancia
como elemento de identidad colectiva.
Dentro de la totalidad de las sibilas de la isla la actividad es
afrontada con el sentido de la responsabilidad de quien sabe que
está perpetuando algo importante. El resultado, a menudo muy sobrio y sacralizado, no se puede reducir a una única forma de representación; aunque, en esencia, la melodía de la Sibila sigue siendo
cantada por una voz blanca, la entona una niña (o una mujer) caracterizada con atributos orientales y una espada.
La fervorosidad del Canto -El sol perdrà la claretat / mars, fonts
y ríus tot cremarà / Als mals dirà (El sol perderá la claridad / mares,
fuentes y ríos, todo se quemará. A los malos dirá)-, suavizado en la
última estrofa, -Oh Humil Verge (Oh Humilde Virgen)- remite a los
recuerdos entrañables indisociables de la Navidad y a la experiencia
individual de la tradición. He aquí el verdadero patrimonio que
desde tiempos remotos ha mantenido la vigencia de la memoria
colectiva del Canto.
Desde hace unos años la Sibila vive un hito histórico. Su incorporación a la lista representativa de la UNESCO y el deseo de ser ampliamente reconocida han sido unánimes. Este hecho ha ido ligado al
fenómeno de las sibilas de nueva creación; unas propuestas inventadas que aglutinan antigüedad y modernidad, al tiempo que no interfieren en la línea tradicional del Canto. Todo ello ha hecho de la Sibila
una tradición de pasado que, como expresión viva, augura convertirse
en uno de los máximos exponentes culturales del siglo xxi.

It is on Christmas Eve in Majorca when the traditional chant of
the Sybil announces the Judgement Day, an antique prediction
in the form of a song that prophesies the arrival of the Son of
God.
During the celebration of God made man, the verses of the
Majorcan Sybil have become one of the liveliest expressions on
the traditional Christmas matins and one of our most important
folkloric religious representations from the Medieval Europe.
Thanks to the popularity and genuineness of the performance,
in November 2010, the Sybil became part of the Representative
List of Intangible Cultural Heritage of the UNESCO. It has been five
years since then and the chant of the Sybil is known everywhere.
Nevertheless, the oral mechanisms keep this representation
true to its essence –a characteristic sign of our deeply-rooted
traditional values. However, nowadays, in a world in which
difference is a global feature, the Sybil, being one and a lot at the
same time, embodies a cultural understanding. Because of that,
the chant of the Sybil has turned into an «emblematic song» and
it is sung around the world in old Catalan.
Beyond music and lyrics, the chant of the Sybil gathers a whole
range of native meanings. It is then when the social and emotive
side of the chant comes out, which is essential to understand its
relevance as an element of collective identity.
Sybils throughout the island face their role with the sense
of responsibility of those who feel part of the perpetuation of
something important. The final result –often restrained and
sacralised– cannot be reduced to only one representation, but
essentially, the Sybil is sung in a high voice by a girl or a woman,
wearing Oriental ornaments and a sword.
The fervour of the chant –El sol perdrà la claretat / mars, fonts
y ríus tot cremarà / Als mals dirà (The sun will lose brightness /
Seas, springs and rivers will burn / To the missfortunes will say)–
softened in the last verse –Oh Humil Verge (Oh, Humble Mary)–
brings back reminiscences of delightful Christmas memories
and everyone’s own experience of the tradition. This is the real
patrimony that has kept the chant alive in the collective memory
from long ago.For some years now, the chant of the Sybil has
hit a historical milestone. The claims for its inclusion in the
Representative List of the UNESCO, altogether with the wish of
spreading it beyond our frontiers, have been unanimous. This
fact goes hand in hand with the creation of new Sybils that join
antiqueness and modernity without altering the traditional line
of the chant. All of the above has pointed the chant of the Sybil as
an old tradition that, thanks to its aliveness, is called to be one of
the main cultural exponents of the 21st century.
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