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Els salms de Laudes i Vespres 27

1. UNA LITÚRGIA DE LA PARAULA

Els oficis de Laudes i Vespres, com tota la Litúrgia de les Hores, són litúrgies 
de la Paraula, en les quals hi ha un diàleg entre el poble que parla a Déu 
amb salms i càntics i Déu que li respon amb les lectures bíbliques. Els altres 
materials (responsoris, antífones, versets, pregàries, col·lectes) són el guar-
niment. 

I d’aquells dos elements fonamentals (salms i lectures), el més important 
són els salms, perquè l’Ofici Diví és sobretot lloança. Només en un ofici, que 
per això s’anomena Ofici de lectura, trencant amb la tradició de les antigues 
matines, la salmòdia és mínima i les lectures són extenses.

2. LAUDES I VESPRES, HORES PRINCIPALS

La Constitució Sacrosanctum Concilium (SC), en el seu capítol IV, dedicat a 
l’Ofici Diví, va ensenyar que “les Laudes, com a pregària del matí, i les Ves-
pres, com a pregària del capvespre, que, segons la tradició de l’Església, són 
els dos pols de l’Ofici diari, han de ser considerades les Hores principals i 
celebrades com a tals” (SC 89 a). 

Per això s’han reservat per a aquestes Hores els salms més importants i 
més fàcils d’entendre; la resta es distribueixen entre l’Ofici de lectura, l’Hora 

La Litúrgia de les Hores, obra de Crist i de l’Església

El Gran Sacerdot de la nova i eterna aliança, Jesucrist, assumint la 
natura humana, ha introduït en aquest exili terrestre aquell himne que 
és eternament cantat al cel. Ell uneix a si mateix tota la comunitat dels 
homes, i se’ls associa en entonar aquest diví cant de lloança (Sacrosanc-
tum Concilium 83).
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Litúrgia, pregària, espai i vida 28

intermèdia i Completes. D’entre aquests salms assignats a Laudes i Vespres, 
encara s’han seleccionat els millors per als diumenges, i preferentment per 
al diumenge de la setmana I, que s’aplicaran també a les festes.

3. CRITERIS PER A LA SELECCIÓ DELS SALMS

El criteri general del Vaticà II havia estat de resar el Salteri íntegre, per bé 
que no cada setmana, com prescrivia una regla tradicional que es tenia per 
intocable, sinó repartit en més temps. La comissió que després va preparar 
el Llibre de la Litúrgia de les Hores va concretar la norma conciliar deter-
minant que es resés tot el Salteri en el cicle de quatre setmanes. Però, per 
expressa indicació de Pau VI, es van excloure tres salms sencers (57, 82 i 
108) i una colla de versets i estrofes senceres de molts altres, considerats 
“imprecatoris”, és a dir, de llenguatge dur que sembla expressar odi o desig 
de venjança contra els enemics. Com diu l’“Ordenament General de la Litúr-
gia de les Hores” (OGLH), “aquesta omissió respon a certa dificultat psico-
lògica, malgrat que els salms imprecatoris apareixen en l’espiritualitat del 
Nou Testament (per exemple, Ap 6,10) i no tenen cap intenció d’induir a la 
maledicció” (OGLH 131).

Hi ha dos salms que són objecte d’una estima especial, i que per això es resen 
totes quatres setmanes: el 50 (el Miserere, “Compadiu-vos de mi, Déu meu”), 
que es diu tots els divendres com a primer salm de Laudes, i el 109 (“Oracle 
del Senyor al meu senyor”), amb el qual comencen les II Vespres de tots els 
diumenges i festes. També el grandiós càntic cristològic de Filipencs 2 es diu 
cada dissabte, a les I Vespres de tots els diumenges, com un pregó del misteri 
pasqual del diumenge.

La Litúrgia de les Hores, veu de l’Església

Quan per celebrar degudament aquest admirable cant de lloança hi són 
destinats els sacerdots i altres persones per un precepte de l’Església, o 
els fidels que preguen juntament amb el sacerdot en la forma aprovada, 
llavors és realment la veu de l’Esposa mateixa que parla a l’Espòs, més 
encara, és la pregària de Crist, que en unió amb el seu cos, eleva al Pare 
(Sacrosanctum Concilium 84).
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4. SALMS ESCOLLITS PER A LAUDES

La salmòdia de Laudes de l’antic breviari romà, mantinguda fins a la reforma 
de Pius X, el 1911, establia set salms. Es començava sempre pel 50 (només 
substituït els diumenges pel 92, més breu), seguit del 62 i el 66 i un altre 
salm que era diferent cada dia de la setmana (tots de caràcter matinal: 99, 5, 
42, 64, 89, 142 i 91), venia després un càntic de l’Antic Testament i s’acabava 
invariablement amb els tres salms 148, 149 i 150, els tres últims del Salteri, 
anomenats laudate (“lloeu...”) perquè comencen amb aquesta paraula, i que 
van donar a aquesta Hora el nom de Laudes. La pràctica d’acabar la salmòdia 
matutina amb els salms 148, 149 i 150, que trobem unànimement a totes 
les litúrgies, tant orientals com occidentals, ve probablement de la sinagoga. 

També la nova Litúrgia de les Hores fa servir aquests tres salms com a final 
de la salmòdia de Laudes, però no tots tres seguits cada dia, sinó només un 
dels tres i només els diumenges: el salm 149 el diumenge I, el 148 el diu-
menge III i el 150 els diumenges II i IV. Es repeteix, doncs, el 150, que és com 
el Glòria al Pare de tot el Salteri o, com diu Luis Alonso Schökel, “un himne 
a tota orquestra”, sense argument, un pur esclat de lloança que en el breu 
espai de cinc versets fa sonar nou instruments musicals diferents i crida deu 
vegades “Al·leluia!”.

És significativa la tradició de començar Laudes amb el salm penitencial per 
excel·lència, el 50, el miserere, i acabar amb els laudate: la lloança ha de sortir 
d’un cor purificat per la penitència, tal com comencem la gran acció de grà-
cies que és l’Eucaristia amb l’acte penitencial.

El Llibre de la Litúrgia de les Hores postconciliar ha reduït la salmòdia de 
Laudes a un primer salm matinal, un càntic de l’Antic Testament i un salm 
final de lloança. En el primer salm de Laudes hi ha sempre una referència al 
matí, a la llum, al dia que comença, a la resurrecció o a la pregària nocturna, 
tot esperant el nou dia com una visita del Senyor. Cal fixar-s’hi perquè és la 
raó per la qual un salm ha estat assignat a aquesta Hora, i així ens ajuda a 
celebrar l’inici del nou dia:

 – Salm 62: “Passo les nits pensant en vós” (diumenge I).

 – Salm 5: “Us exposo el meu plet de bon matí” (dilluns I).

 – Salm 35: “Veiem la llum en la vostra llum” (dimecres I).

 – Salm 56: “Alceu-vos cel amunt, Déu meu, i ompliu la terra de la vostra 
glòria... desvetlla’t, cor” (dijous I).

201148 text.indd   29 04/05/18   11:10:47
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 – Salm 118, XIX: “Encara no és de dia ja vinc a implorar-vos” (dissabte I).

 – Salm 117: “No moriré, viuré encara” (diumenge II).

 – Salm 41: “Que el Senyor confirmi cada dia l’amor que em té” (dilluns II).

 – Salm 42: “Envieu-me la llum i la veritat, que elles em guiïn” (dimarts II).

 – Salm 76: “A les nits no em canso d’alçar les mans a vós” (dimecres II).

 – Salm 79: “Resplendiu... Feu-nos veure la claror de la vostra mirada” 
(dijous II).

 – Salm 91: “És bo... de proclamar al matí el vostre amor” (dissabte II).

 – Salm 118, XIX: “Encara no és de dia, ja vinc a implorar-vos” (dissabte 
III).

 – Salm 89: “Quan preneu els homes, són com un somni en fer-se de dia” 
(dilluns IV).

 – Salm 107: “Desvetlleu-vos, arpa i lira meva, vull desvetllar l’aurora... 
Alceu-vos cel amunt, Déu meu, i ompliu la terra de la vostra glòria” 
(dimecres IV).

 – Salm 142: “Que pugui escoltar el vostre amor a punta de dia” (dijous 
IV).

 – Salm 91: “Proclamar al matí el vostre amor, i de nit la vostra fidelitat” 
(dissabte IV).

5. SALMS ASSIGNATS A VESPRES

Per a les Vespres, en canvi, només hi ha un salm que al·ludeixi expressament 
a l’hora del capvespre. És el salm 140: “Que pugi el meu prec davant vostre 
com l’encens, alço aquestes mans com l’ofrena del capvespre” (primer dels 
salms assignats a aquesta Hora, a les I Vespres del diumenge I). La flama 
encesa equival a l’ofrena de l’holocaust perpetu, que s’havia d’oferir al matí i 
al vespre. Dels dos sacrificis de l’holocaust perpetu, el del vespre era el més 
important: era l’hora que el profeta Elies, al Carmel, va fer baixar foc del cel 
per consumir les víctimes, i va ser també l’hora que Jesús morí a la creu. La 
flama encesa és símbol de la pregària sense la qual els sacrificis no són agra-
dables a Déu. Quan, després de la destrucció del Temple de Jerusalem, ja 
no es poden oferir sacrificis, els substitueix la pregària vespertina, que serà 
“com l’ofrena del capvespre”.
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Encara que en la distribució actual només s’empri un cop cada quatre setma-
nes, aquest salm 140 dona la tònica de l’espiritualitat de la pregària vesper-
tina, siguin quins siguin els salms que toquin. És el salm típic per a la litúrgia 
del lucernari, que consagra el moment que la llum del sol es retira i s’encén 
el ciri o la llàntia (lucerna). Una vegada a l’any celebrem l’hora del lucernari 
amb una solemnitat excepcional: és la benedicció del ciri a la Vigília Pasqual. 

De la distribució tradicional per a les Vespres, el nou Llibre de la Litúrgia de 
les Hores només n’ha retingut l’esmentat salm 141 i la sèrie de salms 109 
a 113, assignats a les II Vespres de diumenge de les diferents setmanes. El 
109, com ja hem dit, totes quatre setmanes és el primer de les II Vespres de 
diumenge.

A Laudes hi havia hagut sempre un càntic de l’Antic Testament juntament 
amb els salms. A Vespres abans no hi havia càntic, però la reforma postcon-
ciliar n’hi ha introduït cada dia un que, a diferència del de Laudes, és del Nou 
Testament.

La salmòdia de les Vespres consta de dos salms i un càntic. L’estructura és 
diferent de la de Laudes: a Vespres tenim primer els dos salms i després el 
càntic. La raó és que alguns dels salms de Vespres són molt llargs i s’han 
dividit, com si fossin dos salms, i no es podien separar els dos fragments 
amb un càntic intercalat. Així, per exemple, el dilluns II es resa el salm 44, 
que canta les noces del Rei Messies, dividit en dues parts: la primera descriu 
el nuvi i la segona la núvia, i després es dirà el càntic d’Efesis. Malgrat la 
divisió, al final de la primera part del salm també es diu el “Glòria al Pare”.

Quatre dels càntics de Vespres són trets de les cartes paulines (Efesis, Fili-
pencs, Colossencs i 1 Timoteu) i quatre més de l’Apocalipsi. Com que no es 
trobaven vint-i-vuit càntics, s’han de repetir, particularment els de l’Apoca-
lipsi. En aquest llibre les visions solen anar acompanyades de càntics, molt 
importants doctrinalment. Els exegetes descobreixen en l’Apocalipsi set càn-

Els salms, mirall de l’ànima

Em sembla que, per al qui salmeja, els salms són com un mirall en el 
qual es pot contemplar ell mateix i descobrir els impulsos de la seva 
ànima (Sant Atanasi d’Alexandria, Carta a Marcel·lí sobre la interpre-
tació dels salms)
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tics (els septenaris se succeeixen d’un cap a l’altre d’aquest llibre), però els 
quatre emprats a Vespres resulten en algun cas una mica artificials perquè 
s’han tret de capítols diferents i saltant versets. El primer dels càntics de l’Apo-
calipsi (Ap 4,11; 5,9.10.12) s’empra els dimarts de totes quatre setmanes. El 
segon (Ap 11,17-18; 12,10b-12a), tots els dijous. El tercer (Ap 15,3-4) tots 
quatre divendres. El quart (Ap 19,1-7) a les II Vespres de tots els diumenges.

Les festes més importants poden tenir salms propis (o del comú correspo-
nent: Mare de Déu, apòstols, màrtirs, verges, pastors, etc.) a Vespres, però a 
Laudes s’empren sempre com a salms festius els del diumenge I.

Però siguin els que siguin els salms i càntics assignats a aquesta Hora, les Ves-
pres se celebren en fer-se fosc i quan mor el dia, a fi de donar gràcies per tot 
el que hem rebut o que hem fet rectament. Recordem també la redempció, 
per mitjà de l’oració que aixequem “com l’encens a la presència del Senyor” i 
en la qual “alcem les mans com l’ofrena del capvespre” (Sl 140,2) (OGLH 39).

Diu Cassià a les Institucions, que això es pot entendre espiritualment, 
referint-ho al vespre de la Cena i a la tarda del Calvari: “Aquell sacrifici ves-
pertí que fou lliurat pel nostre Salvador mentre sopava amb els apòstols, 
quan va iniciar els misteris sagrats de l’Església, o que ell mateix va oferir al 
Pare per tot el món a la tarda del dia següent, sacrifici que inaugurava l’etapa 
darrera de tota la història” (OGLH 39,2). Centrant la nostra esperança en 
aquella llum que no té posta, “preguem i demanem que vingui sobre nosal-
tres la llum, demanem que torni el Crist i ens doni la gràcia d’una llum 
eterna” (Sant Cebrià; cf. OGLH 39,2).

6. CÀNTICS DE L’EVANGELI

La Litúrgia de les Hores ens posa als llavis cada dia els tres càntics de l’evan-
geli de la infància segons Lluc: el de Zacaries a Laudes, el de Maria a Vespres 
i el de Simeó a Completes. Aturem-nos en els dos primers, que corresponen 
a les Hores que ens ocupen. Aquests càntics són salms del Nou Testament, 
del mateix gènere literari que els salms de l’Antic. Una diferència important 
entre càntics i salms: els primers estan inclosos en un context que facilita la 
comprensió, i en canvi els salms ens han estat transmesos sense context (no 
tenen valor històric les indicacions que a la Bíblia encapçalen alguns salms; 
per exemple, el salm 50: “Salm de David, quan anà a trobar-lo el profeta Natan 
després d’haver-se unit a Betsabé”). En el cas d’aquests càntics de l’evangeli, 
prenen el seu abast cristològic i eclesiològic pel context narratiu de l’evan-
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geli de la infància de Lluc: anunci a Zacaries del naixement de Joan Baptista, 
anunci a Maria del naixement de Jesús, acció de gràcies de Simeó quan Josep 
i Maria porten l’infant Jesús al Temple. Si no fos per aquest context, tots 
tres càntics ens semblarien, pel seu tenor literal, encara en la perspectiva de 
l’Antic Testament. Això és molt important, perquè ens autoritza a interpretar 
també en sentit cristià tots els salms, segons el principi d’Hilari de Poitiers, 
aparentment il·lògic però teològicament sòlid: “No hi ha cap dubte que tot el 
que diuen els salms s’ha d’entendre segons la doctrina evangèlica”.

El càntic de Zacaries (Lc 1,68-79) beneeix Déu perquè profèticament contem-
pla la visita de Déu al seu poble en la persona d’un rei poderós, del llinatge 
de David, que salvarà Israel dels enemics que l’oprimien i així podrà donar-li 
culte amb santedat i justícia. Però aquest cant va prendre una perspectiva 
cristiana amb la introducció del v. 77: “Faràs saber al poble que li ve la sal-
vació, el perdó dels seus pecats”. Ara els enemics ja no són els egipcis, els 
filisteus o els assiris, sinó els propis pecats. És el regne de Déu tal com Jesús 
l’anunciarà i l’implantarà. El càntic de Zacaries expressa el sentit de l’hora 
matutina per les paraules finals: “Perquè ens estima, ens visitarà un sol, que 
ve del cel, per il·luminar els qui viuen a la fosca, a les ombres de la mort, i 
guiar els nostres passos per camins de pau”. “Ens recorda la resurrecció de 
Jesús, el Senyor, que és llum veritable que il·lumina tots els homes i el sol de 
justícia que ve del cel” (OGLH 38).

El càntic de Maria (Lc 1,46-55) contraposa la grandesa de Déu a la petitesa 
de la seva serventa. El Senyor ha mirat la petitesa de la seva serventa i ha 
obrat en ella meravelles. Ella no té cap més mèrit que haver cregut i haver 
deixat que es realitzés en ella la Paraula del Senyor. Aquest càntic és una for-
mulació poètica i en to de lloança d’un principi fonamental de l’Evangeli, que 
Jesús va predicar repetidament i amb paraules diferents: “Tothom qui s’en-
alteix serà humiliat, però el qui s’humilia serà enaltit” (Lc 14,11); “Qui vulgui 
salvar la seva vida, la perdrà, però el qui la perdi per mi i per l’Evangeli, la 
salvarà” (Mc 8,35; cf. Mt 10,39; 16,25; Lc 9,24; 17,33); “El més petit de tots 
vosaltres, és el més gran” (Lc 9,48); “Qui vulgui ser important enmig vostre, 
que es faci el vostre servidor, i qui vulgui ser el primer, que es faci l’esclau 
de tots; com el Fill de l’home, que no ha vingut a ser servit, sinó a servir i a 
donar la seva vida com a rescat per tothom” (Mc 10,43-45; cf. Mt 10, 43-44). 
No sols ho va predicar, sinó que ho va practicar, tal com proclama el càntic 
de Filipencs, que és com el pregó amb el qual a les I Vespres de tots quatre 
diumenges proclamem l’inici de la celebració de la Pasqua dominical: “Es va 
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fer no res, fins prendre la condició d’esclau... i es feu obedient fins a la mort, 
i una mort de creu. Per això Déu l’ha exalçat...” (Flp 2,6-11).

El càntic de Zacaries, al final de Laudes, i el de Maria, al final de Vespres, 
ens inviten a descobrir i celebrar en els salms de l’Antic Testament el mis-
teri de Crist i de l’Església. Els antics Pares de l’Església citaven els salms 
dient: “Com diu el profeta...”, perquè entenien el Salteri, atribuït globalment 
a David, com una gran profecia de Crist i de l’Església.

7. AJUDES PER PREGAR AMB ELS SALMS

Diu l’OGLH: 

Tres coses hi ha en la tradició llatina que contribueixen en gran manera 
a la intel·ligència dels salms o a la seva adaptació per a l’oració cristiana, 
això és: els títols, les oracions sàlmiques i, sobretot, les antífones (núm. 
110).

Els títols que en l’actual Litúrgia de les Hores s’anteposen a cada salm són 
“sobre el seu sentit i la seva importància per a la vida humana del creient” 
(OGLH 111). El sentit cristològic és suggerit més aviat per un pensament 
tret del Nou Testament o de comentaris dels Pares, i que també trobem en 
el Llibre, en lletra més petita, encapçalant cada salm. A diferència de les col-
lectes sàlmiques i de les antífones, els títols no són per ells mateixos per 
ser llegits en veu alta durant les celebracions, sinó només per a il·lustració 
personal de cada un dels que salmegen. Amb tot, poden ser ocasionalment 
emprats a tall de monicions, sobretot per a la celebració amb grups no inici-
ats en la Litúrgia de les Hores.

Les col·lectes sàlmiques s’han redactat per ser dites a continuació d’un salm, 
després d’un breu interval de silenci. Servint-se d’expressions, d’imatges, de 
vegades sols de paraules preses del salm que ha precedit, les col·lectes sugge-
reixen, i de vegades fins i tot expressen formalment, realitats cristianes. Les 
pot crear el qui presideix, improvisades o, molt millor, prèviament prepara-
des. Per la seva necessària brevetat, no poden pretendre donar un resum del 
contingut doctrinal del salm, i menys encara allargar-se com en una paràfrasi: 
n’hi haurà prou amb recollir algun aspecte del salm i traduir-lo en una pregà-
ria. Tenen la llibertat de desplegar, com un llampec, el nou sentit de qualsevol 
paraula o concepte. Per això són possibles moltes col·lectes diferents sobre un 
mateix salm, en funció d’allò que suggereixen la festa, el temps litúrgic, l’hora 
celebrada o la vivència personal o comunitària (cf. OGLH 112).
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Tant si es diu una col·lecta com si no, cadascú (sobretot si resa a soles) s’hau-
ria de fer la seva pròpia col·lecta abans de passar al salm següent. Ni que 
sigui en els breus segons que dura el Glòria, es bo de resumir (“col·lecta” ve de 
colligere, recollir) el salm que s’acaba de dir, repetir-ne un pensament o fer-ne 
una concreta aplicació personal.

Segons OGLH 110, les antífones són l’element principal per ajudar a la com-
prensió dels salms i convertir-los en pregària cristiana. La forma més antiga 
de salmòdia era la responsorial: una frase de resposta (responsum) que el poble 
repeteix després de cada verset, o de cada estrofa del salm, declamat o cantat 
per un salmista. El trobem en els salms 135 (després de cada verset) i 106 
(després de cada secció). L’Església primitiva va adoptar aquesta pràctica: “El 
salm que hem escoltat, i al qual heu respost cantant...” (Sant Agustí, Enarra-
tiones in Psalmos, 46,1). També Egèria testimonia que a Jerusalem els fidels 
“responen” als salms. Aquesta va ser l’única forma de salmòdia fins al segle IV.

La història de la manera de salmodiar és alliçonadora per a la nostra pràctica 
pastoral. La salmòdia antifonal va aparèixer a partir del segle VI i va despla-
çar ràpidament la responsorial. Però l’evolució semàntica de la denominació 
ha estat notable. Antiphona era originàriament un plural neutre grec, que 
literalment significava “sons contraris”, o “contraposats”. Al principi desig-
nava un cant a octaves, i més tard un cant alternat a dos cors. Els cors de les 
tragèdies gregues el van utilitzar com un dels seus recursos dramàtics més 
característics. Alguns autors han cregut poder descobrir vestigis de cant a 
dos cors a la Bíblia; per exemple, a Ex 15,1-4, o al salm 117. El seu ús entre 
els cristians sembla que va començar a l’Església siríaca oriental (actual 
Iraq). D’allí es va difondre a l’occident a través de Milà, on sant Ambròs, 
quan els fidels es van tancar a la basílica catedral per impedir que se n’empa-
ressin els arrians, “va disposar que s’hi cantessin himnes i salms segons el 
costum oriental, a fi que el poble no es consumís pel tedi de la tristesa” (Sant 
Agustí, Confessions, IX,7,15). Basili descriu un ofici vigiliar mixt d’antifonal i 
responsorial a Cesarea de Capadòcia cap al 375: 

Cap al final de la nit, el poble s’adreça a la casa d’oració (…)  i, després 
d’una pregària en silenci, tots es posen drets per a la pregària dels salms. 
Primer, dividits en dos cors, salmegen alternadament (…) ; després, dei-
xant que un sol cantor entoni la melodia, els altres li responen. I així es 
passa la nit en la varietat de la salmòdia (Epist. 207,3).

L’evolució d’aquest tipus de salmòdia va fer que acabés convertint-se pràctica-
ment en una salmòdia responsorial. Si originàriament era l’alternància de dos 
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cors a veus diferents, que cantaven a octaves, quan es va difondre a occident 
designava simplement el cant a dos cors. Però com que la participació del poble 
en aquest cant exigia o saber-se el salm de memòria o llibres de cor (i saber-los 
llegir), es va tendir a fer cantar al poble només una frase o verset, generalment 
del mateix salm, amb una melodia fàcil: “El poble no coneix el salm sencer; 
per això s’ha disposat que canti algun verset escaient que contingui alguna 
veritat sublim” (Joan Crisòstom, Homilia sobre el salm 117, que s’havia cantat 
responent tot el poble: “Avui és el dia en què ha obrat el Senyor”). Així, per una 
evolució empírica, la paraula “antífona” va acabar per designar aquesta frase 
que el poble repetia, i que era com un vers responsorial.

Qualsevol salm és susceptible de múltiples aplicacions i projeccions, perquè 
els salms són molt variats: no sols són diferents els uns dels altres, sinó que 
dins de cada salm sol haver-hi varietat. L’antífona suggereix un aspecte o una 
aplicació particular, que en l’ofici ferial o dels diumenges del temps durant 
l’any és, simplement, com si subratllés un verset o un pensament qualsevol 
d’aquell salm, però en els temps forts i en les festes ens fa repetir aquelles 
paraules del salm més escaients al temps o la festivitat que celebrem. Per 
això l’OGLH regula minuciosament l’ús de les antífones (núms. 113-120), a 
fi d’orientar convenientment la salmòdia. Per mitjà de les antífones, l’Ofici 
es converteix en una veritable escola de pregària litúrgica: a partir del salm, 
però més enllà del salm, l’antífona suggereix el misteri que la litúrgia ens 
vol fer contemplar i celebrar per mitjà de la salmòdia. Per això és important 
fixar-se en l’antífona i deixar-se portar per ella.

En la seva forma més clàssica, l’antífona és un verset del mateix salm, però 
el redactor litúrgic no dubtarà, si cal, a modificar-lo, adaptar-lo o fins substi-
tuir-lo per una altra frase, bíblica o extrabíblica.

Una segona forma d’antífones és quan es prenen de la festa celebrada; per 
exemple, de les actes del màrtir. Encara que siguin actes llegendàries, sovint 
transmeten indicacions precioses de caràcter històric, i també bons suggeri-
ments per a la celebració. En algunes festes de la Mare de Déu, les antífones, 
independents dels salms, els donen com un teló de fons sobre el misteri 
marià celebrat. Ho podríem comparar amb el res del rosari, en el qual medi-
tem les Avemaries amb el teló del fons del misteri d’aquella dena.

També en els responsoris trobarem uns que són trets de la lectura anterior, 
bíblica o patrística, i uns altres que són independents.

L’antífona pot canviar radicalment l’orientació predominant del salm, 
segons ens insisteixi en un verset o en un altre. Així, el salm 129, que amb 
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l’antífona “Des de l’abisme” és un dels set salms penitencials, pot celebrar la 
joia i l’esperança del Nadal amb una antífona treta del v. 7: “Són del Senyor 
fidel i la redempció generosa”.

A més de les tres ajudes que esmenta la OGLH 110, hem de recordar el 
Glòria al Pare tradicionalment afegit al final de cada salm. “El Glòria és la 
conclusió adequada que recomana la tradició i que dona a l’oració de l’Antic 
Testament un sentit laudatori, cristològic i trinitari” (OGLH 123). La forma 
més antiga d’aquesta doxologia trinitària era: “Glòria al Pare, i al Fill i a l’Es-
perit Sant, ara, i sempre i pels segles dels segles. Amén”. Però ja el sínode de 
Vaison, el 529, va ordenar afegir: “com era al principi”. Les Esglésies orien-
tals, d’acord amb la seva pròpia teologia trinitària, diuen: “Glòria al Pare, pel 
Fill, en l’Esperit Sant”. 

En la pràctica, el Glòria tindrà per a nosaltres una doble utilitat. Primer, “cris-
tianitzar” el text del salm, per dur que sigui el seu llenguatge, amb l’orienta-
ció cap a la lloança de les Tres Persones divines; segon, crear uns moments 
per a la recapitulació i síntesi cristiana, les actualitzacions o bé unes aplicaci-
ons personals del salm que s’acaba de resar, abans de passar al salm següent.

El calendari de la pregària

Aquest és el calendari litúrgic per a l’any de gràcia de 1957. ¿Un llibre 
àrid i sense interès? Ben al contrari, és un llibre preciós i ple de significat 
(...). Perquè, ¿què hi pot haver de més bonic, en la previsió del nostre 
temps, que saber quan i com l’esmerçarem en parlar amb Déu? (...). Vet 
ací el pla d’aquesta activitat primària, la pregària, a la qual està consa-
grada la vida dels sacerdots i dels religiosos; potser també algun bon laic 
els acompanyarà en el camí de la salmòdia. 

Aquest és un pla que registra cada hora; dia i nit hi tenen la seva funció 
ben determinada, i cada moment té la seva peculiar tonalitat espiritual; 
festes i fèries alternen; Crist, sol de les ànimes, segella els moments diürns 
i nocturns i descriu en el nostre cicle espiritual l’òrbita, sempre nova i 
sempre meravellosa, de la seva Vida, font de misteris, de gràcia i d’exem-
ples; després, Maria i els sants li fan corona. Sí: aquesta és la corona anni 
benignitatis Dei, la corona anual de la benignitat de Déu! (G.B. Montini, 
Prefaci al calendari litúrgic de l’arxidiòcesi de Milà per a l’any 1957).
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8. ELS SALMS GUERRERS

Hem dit més amunt que, no per culpa dels salms sinó per raons pastorals, a 
causa de la general manca de formació bíblica i litúrgica, no es fan servir en 
la Litúrgia de les Hores tres salms i molts versets i estrofes senceres de molts 
altres, per considerar-los “imprecatoris”, com si desitgessin que recaiguin els 
pitjors mals contra els enemics. 

Però amb aquesta retallada no hem resolt el problema, perquè en els matei-
xos salms de Laudes i Vespres, que han estat conservats i seleccionats com 
els millors i més fàcils, i encara que també en ells els redactors del Llibre de 
la Litúrgia de les Hores han fet córrer les tisores, ens queden encara no pocs 
versets de to guerrer, que si no s’entenen cristianament repugnen al rebuig 
de la guerra i a la convicció pacifista tan estesa en la societat actual, sobretot 
entre els joves. 

Posem dos exemples de salms molt utilitzats. Quan cantem el salm 149, 
emprat al final de Laudes del diumenge I i a les solemnitats i festes, ens iden-
tifiquem amb “els qui estimen el Senyor”, o “fidels del Senyor”, que “tenen a 
les mans espases de dos talls” per “encadenar els reis i manillar els podero-
sos”. I els salm 109, el més important de tots, que resem tots els diumenges 
a les II Vespres, diu que el Senyor farà dels enemics del Messies “escambell 
dels seus peus”, que “abat els reis el dia que s’indigna, judica els pobles i 
els fa presoners, abat governants arreu de la terra”. També el salm 71 (Ves-
pres  dijous II), un bonic salm messiànic, que, augura al rei que domini d’un 
mar a l’altre, que els enemics li hagin de retre homenatge i besar la pols als 
seus peus, i els reis de Tarsís, Aràbia i Sabà li hagin de pagar tribut (per això 
la litúrgia l’aplica a l’Epifania). I podríem esmentar molts altres versets de 
Laudes i Vespres.

El problema no ha quedat del tot resolt, i no té solució si no sabem fer la 
transposició cristiana, sense fer violència al text sagrat, però interpretant-lo 
a la llum de l’Evangeli. Per a aquesta transposició cristiana suggereixo tres 
pistes.

Victòria pasqual. La litúrgia pasqual canta la victòria de Crist a la creu. Ha 
vençut no matant sinó morint. Amb aquests salms podem proclamar el 
triomf del Senyor, que a Getsemaní rebutja l’espasa de Pere i li diu: “¿Et 
penses que no puc demanar ajut al meu Pare? Ara mateix m’enviaria més de 
dotze legions d’àngels” (Mt 26,53). Els Crist majestat romànics representen 
Jesucrist regnant des de la creu, amb corona reial en lloc de la d’espines.
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Evangelització dels pobles. Les “espases de dos talls” del salm 149 són l’anunci 
de l’Evangeli. “La Paraula de Déu és viva i eficaç. És més penetrant que una 
espasa de dos talls: arriba a destriar l’ànima i l’esperit, les articulacions i 
el moll dels ossos; discerneix les intencions i els pensaments del cor” (Hb 
4,12). O aquell cavaller que el vident de l’Apocalipsi veu al cel: “El seu nom 
és ‘La paraula de Déu’... De la seva boca sortia una espasa esmolada que 
ha de derrotar els pobles. Ell és qui els governarà amb una vara de ferro i 
qui trepitjarà el cup dels càstigs del Déu de l’univers. Al mantell i al costat 
portava escrit aquest nom: ‘Rei de reis i Senyor de senyors’” (Ap 19,13-16). 
A imitació del seu Mestre, els apòstols no van difondre l’Església matant, 
sinó morint; no per la força del poder o la riquesa, sinó per la predicació de 
l’Evangeli. Amb aquests salms podem cantar l’activitat missionera de l’Esglé-
sia i la nova evangelització dels vells països descristianitzats.

El combat espiritual. Els autors espirituals solen parlar, metafòricament, del 
combat ascètic. També nosaltres podem donar als salms guerrers un sentit 
al·legòric i individual, de lluita per vèncer els pecats i progressar en les vir-
tuts. Llavors ja no pensem en els enemics de fora, sinó en els que cadascú 
porta dins seu: pecats i temptacions, que cal extirpar amb tota fortalesa. 
Aquesta interpretació al·legòrica, legitimada per la tradició, no seria vàlida 
com a argument teològic, però de cara a la pietat personal és perfectament 
lícita i molt profitosa.

Elogi dels salms

¿Què hi ha de més agradable que els salms? (...). Els salms, en efecte, 
són benedicció del poble, lloança de Déu, elogi dels fidels, aplaudiment 
de tothom, llenguatge universal, veu de l’Església, professió harmoniosa 
de la nostra fe, expressió de la nostra entrega total, goig de la nostra 
llibertat, clam de la nostra joia desbordant. Els salms calmen la nostra 
ira, allunyen les nostres preocupacions, ens consolen en les nostres tris-
teses. De nit són una arma, de dia un ensenyament (...). Amb els salms 
celebrem el naixement del dia, i amb els salms cantem la seva posta 
(Sant Ambròs, Comentari al salm 1).
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9. POSSIBILITATS D’ADAPTACIÓ DE LA SALMÒDIA

Amb el desig de facilitar la celebració popular de la Litúrgia de les Hores, s’ha 
superat el rubricisme rígid i quasi supersticiós que donava més importància 
al compliment detallista de les normes i a dir materialment una determi-
nada quantitat de salms (pensum servitutis) que a l’autèntica pregària. Ara es 
preveu una flexibilitat en les celebracions, i per tant també en l’elecció dels 
salms. L’objectiu és que, com va dir el Concili, la celebració de la Litúrgia de 
les Hores no sigui simplement el compliment d’una obligació, sinó que esde-
vingui “font de pietat i aliment de la pregària personal” (SC 90). 

Les raons per a les modificacions poden ser dobles: pastorals o espirituals 
(OGLH 252). Pastorals seran quan se celebra l’Ofici amb una assemblea que 
no està avesada a la Litúrgia de les Hores i a la pregària dels salms. Segons 
quins salms toquessin aquell dia, no fora positiva l’experiència, i valdrà més 
substituir-los per uns altres que siguin més entenedors i no tinguin ver-
sets estranys. Raons espirituals seran unes circumstàncies d’actualitat o una 
commemoració que donen a la persona o al grup que resa l’Ofici una pers-
pectiva especial. Aquesta és la raó dels oficis votius, que no venen imposats 
pel calendari litúrgic sinó que els ha suggerit algun esdeveniment o la devo-
ció personal. Cal procurar que la pregària no es dissociï de la vida: “Hi ha 
també circumstàncies ocasionals, en què es podran escollir salms apropiats” 
(OGLH 252).

Així també, per raons pastorals, es podrà canviar el formulari de la celebra-
ció, a excepció dels diumenges i festes que tinguin formularis propis o apro-
piats, i a condició que es respecti l’ordenació general o esquema de cada Hora 
(himne, salms, lectura, pregàries, col·lecta final). Els salms del diumenge de 
la setmana en curs es podran substituir pels del diumenge d’una altra set-
mana, o fins i tot, si es tracta d’una celebració amb poble, es podran escollir 
lliurement uns altres salms, “a fi que el poble progressi gradualment en la 
intel·ligència dels salms” (OGLH 246 i 247).

10. SALVAR LA RIQUESA DE LA SALMÒDIA

Amb tot, “tothom ha de tenir tot l’interès a recitar el curs dels salms tal 
com està distribuït per setmanes” (OGLH 252) i han de ser excepcionals les 
substitucions de salms, o d’altres elements de la Litúrgia de les Hores. Si es 
canviessin amb massa freqüència es perdria la sàvia distribució que tenim 
establerta, que posa al nostre abast la gran riquesa del Salteri. 
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És una cosa semblant al que succeeix amb les lectures de la missa: les que 
tocarien es poden canviar, en determinats casos, per altres lectures de misses 
votives o d’algun comú de sants, però si el que hauria de ser excepció esdevé 
habitual es perd el pla de lectures bíbliques que ha de portar al coneixement 
global de les Sagrades Escriptures i es va a parar a un nombre reduït de lec-
tures que es repeteixen, amb el consegüent empobriment. De la mateixa 
manera, la salmòdia s’empobreix si abandonem massa fàcilment la rica vari-
etat de salms que la distribució que més amunt hem explicat ens proposa. 
Els salms que ens semblen difícils ens faran retornar amb goig renovat als 
més fàcils. Cedir a la facilitat de la selecció de salms, encara que de moment 
sembli avantatjós, porta a la llarga a reduir els horitzons de la salmòdia.

Finalment, l’ordenació de la salmòdia, i de tota la Litúrgia de les Hores, deixa 
la porta oberta a noves adaptacions: 

Cal també no perdre l’esperança de trobar camins nous i formes noves 
acomodades al nostre temps, com consta que sempre ha ocorregut en la 
vida de l’Església (OGLH 273).

Els meus estimats salms

Salms, els meus estimats salms, pa quotidià de la meva esperança, veu 
del meu servei i del meu amor a Déu, vull que assoliu en els meus llavis la 
vostra plenitud! Estimats salms: vosaltres no us envelliu, sou la pregària 
que mai no es desgasta. Assumiu, en la fe, tota l’experiència humana. Si 
teniu aquests importància en la meva vida, és perquè l’expresseu davant 
de Déu (Y.-J. Congar, Els salms en la meva vida).
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