
Tristezas me matan

De mis Tristezas me matan is gebaseerd op een gelijknamige
melodie van een anoniem gebleven componist. Hoewel de mis om
een of andere reden niet was opgenomen in Morales’ beroemde
uitgave Missarum (Rome 1544) is deze toch tot ons gekomen via
een kopie in Manuscript 17 van de Sixtijnse Kapel. Als bewijs van
de hoge waardering die voor Morales en zijn muziek gekoesterd
werd kan gelden dat vermeld wordt dat deze mis nog in 1624
gezongen werd, terwijl in die tijd muziek van meer dan 20 jaar na
dato als “oud” bestempeld werd. Deze mis omvat alles kwaliteiten
van Morales’ stijl, gecombineerd met een uitgesproken Spaans
karakter. 

Aan Morales kan – misschien in navolging van de eveneens uit
Sevilla afkomstige Penalosa – de invoering van de Frans-Vlaamse
stijl op het Iberisch schiereiland worden toegeschreven. Morales
claimt de ware leerling van Josquin te zijn, hoewel het onwaarschijnlijk is dat hij bij hem 
studeerde. De Vlaming Gombert, met wie Morales vele gedrukte uitgaves deelde, kan wel met 
Josquin gestudeerd hebben. Gomberts invloed is zonder twijfel aanwezig in de composities van 
Morales en Josquins invloed is aantoonbaar in hun beider werk. Josquin en Morales waren 
allebei, zij het op verschillende momenten, zangers bij de Sixtijnse Kapel. Gombert verbleef 20 
jaar in Spanje, in dienst van Karel V. Samen vormden deze componisten een driehoek met een 
krachtige invloed in heel Europa.

Programma
Nicolas Gombert (c1495-1560) Chanson:Tous le regretz 
Gregoriaans Introitus: Gaudeamus

Cristobal de Morales (c1490-1553) Tristezas me matan: Kyrie
Cristobal de Morales  Tristezas me matan: Gloria 
Josquin des Pres (c1450-55-1521) Motete: Ave verum  
Cristobal de Morales  Tristezas me matan: Credo 

Cristobal de Morales   Madrigal: Quando lieta sperai 
Cristobal de Morales  Tristezas me matan: Sanctus
Josquin des Pres  Chanson: Mille regretz
Cristobal de Morales  Tristezas me matan: Agnus dei

Gregoriaans Communio: Diffusa est 
Nicolas Gombert Chanson: Mille regretz 

Musici

6 zangers
1 dirigent

Biografën



Capella Sancta Maria

Capella Sancta Maria, gevestigd in Amsterdam (Nederland), is een professioneel vocaal 
ensemble gespecialiseerd in muziek uit de Renaissance. Het is samengesteld uit zangers 
met internationale bekendheid, zoals Jan van Elsacker (l'Arpeggiata, Weser 
Renaissance), Joel Frederiksen (Ensemble Gilles Binchois, Huelgas Ensemble.), Marc 
Busnel (Ensemble Clément Janequin, Doulce mémoire) en Michaela Riener (Huelgas 
Ensemble, Nederland Bach Sociéty), en  jonge talenten. In 2018 debuteerde Capella 
Sancta Maria in Spanje tijdens het Festival de Musica Antigua de Sevilla (Spanje) en het 
Festival Internacional de Arte Sacro (Madrid) met de Codex Lerma, een vergeten Spaans
manuscript dat tegenwoordig bewaard wordt in de bibliotheek van de Universiteit van 
Utrecht . Capella Sancta Maria heeft veel in Nederland gespeeld, op festivals en in series 
als Utrecht Early Music Festival (Fringe), Noorderkerkconcerten (Amsterdam), Musica 
Antica da Camera (Den Haag)  www.capellasanctamaria.com  www.codexlerma.com

Enrique López-Cortón
Dirigent en zanger Enrique López-Cortón (La Coruña, Spanje 1969) heeft in Nederland een 
reputatie opgebouwd als specialist in renaissancemuziek. Hij dirigeert ook grote koor- en 
orkestwerken, varierend van klassiekers uit
de 18e eeuw, zoals de Johannes Passion van
Bach of het Requiem van Mozart, tot Elgars
The Music Makers en Takemitsu’s My way of
life. Hij studeerde in Barcelona met Manuel
Cabero en Mireia Barrera en kwam in 1999
naar Nederland om koordirectie te studeren
aan het Conservatorium van Amsterdam bij
Jos Vermunt en Jos van Veldhoven, en later
orkestdirectie bij Jurjen Hempel. Hij
studeerde zang bij Xenia Meijer en Claron
McFadden. In Tilburg studeerde hij bij Dr.
Rebecca Stewart in haar Early Polyphony en
Gregorian Chant programma.


