
Morales reloaded

In de jaren '50 van de vorige eeuw werd begonnen met
de publicatie van Cristobal de Morales' opera omnia,
maar tot op de dag van vandaag is het werk nog niet af.
Veel van Morales’ werk wacht nog op een moderne
uitgave. In de tussentijd bestaat er twijfel over wat wel
en niet aan hem kan worden toegeschreven.

Eind jaren zestig schreef Samuel Rubio over 9
lamentaties van Morales die gepubliceerd waren in
Rome. De eerste vijf waren feitelijk van Costanzo Festa.
Het achtstemmige motet Andreas christi famulus is van
Crecquillon en zijn Spem in alium is zeer waarschijnlijk
van Gombert. Vanzelfsprekend blijven de schoonheid en
perfectie van deze werken onaangetast, maar zij worden
nu zeker met andere oren beluisterd. Daarnaast heeft
recent musicologisch onderzoek een belangrijk aantal ‘nieuwe’ werken van Morales aan het licht 
gebracht, zodat zijn opera omnia belangrijke veranderingen heeft ondergaan.

In het licht van deze ontwikkelingen is ‘Morales reloaded’ ontstaan. In ons programma presenteren we 
enkele werken die ten onrechte aan Morales waren toegeschreven en, belangrijker, enkele werken die 
recent zijn ontdekt en wel van Morales zijn. Sommige van deze werken zijn al jaren bekend en soms 
ook opgenomen. In ieder geval presenteren wij met trots drie motetten die sinds de tijden van Morales 
niet meer zijn uitgevoerd. Dit is onze eigen transcriptie, rechtstreeks van de Spaanse manuscripten. De
eerste is Gaude Virgo Catherina van Ms. 21 uit de kathedraal van Valladolid en de derde Conceptio tua 
genetrix virgo is eveneens van Parroquia de Santiago in Valladolild.

Een programma dat de nieuwste, nog nooit gehoorde composities presenteert van een componist die al
450 jaar dood is vinden wij nogal bijzonder. Deze werken, afgezet tegen een achtergrond van werk dat 
ten onrechte aan Morales is toegeschreven, dragen in een belangrijke mate bij aan het vaststellen van 
Morales' identiteit.

Bezetting 8 zangers, 1 dirigent
Duur 60 min (plus pauze)

Programma
I Nicolas Gombert Spem in alium  

Cipriano de Rore   Quando lieta sperai 
Cristobal de Morales Gaude Virgo Catherina  

Ascendens Christus in altum
In diebus illis mulier 
Conceptio tua genetrix virgo 

II Cristobal de Morales Victimae paschali laudes
Israel es tu, Rex Davidis 
Ego ingelix  
Christe redemptor omnium   

Clemens non papa Haec est autem 
Costanzo Festa Lamentación. Aleph
Thomas Crecquillon Andreas Christi famulus

Meer informatie:
www.capellasanctamaria.com

http://www.capellasanctamaria.com/

