
 

 

 

Quina essentia.  

La quintaessència de la polifonia franc-flamenca 

 
Josquin des Prez (Ca 1440-1521): Nymphes des bois “Deploration 
sur la mort de Johannes Ockeghem” 

Heinrich Isaac (Ca 1450-1517): Missa Presulem ephebeatum 

- Kyrie 

- Gloria 

Alexander Agricola (Ca 1445-1506): Je nay dueil 

 

Heinrich Isaac: Missa Presulem ephebeatum  

- Credo 

Heinrich Isaac: Tota pulchra es   

Heinrich Isaac: Missa Presulem ephebeatum 

- Sanctus 

Pierre de la Rue (1452-1518): Doleo super te 

Heinrich Isaac: Missa Presulem ephebeatum 

- Agnus dei 

Nicolas Gombert (Ca 1495-Ca 1560): Quam pulchra es 

Josquin des Prez: Stabat Mater 

 

Concert de clausura del 39è Festival Cant Coral Catalunya Centre 

Església del Santuari de La Cova de  Sant ignasi de Manresa 

 

   www.festivalcantcoralcentre.cat 

 

 

 



Cappella Mariana 

Cappella Mariana és un ensemble vocal especialitzat en la polifonia 
medieval, renaixentista i del primer barroc. Les interpretacions de la 
Cappella Mariana han estat rebudes amb entusiasme per part de la 
pública i la crítica especialitzada. Fundat l’any 2008, aviat es va 
alçar com un dels escassos conjunts vocals txecs dedicats a la 
interpretació polifònica. En l’actualitat, el conjunt vetlla el cicle de 
concerts dels divendres de quaresma al Monestir des Cavallers de la 
Creu i l’Estrella vermella de Praga.  

Els membres de la Cappella Mariana són artistes de gran prestigi 
entre els més destacats conjunts i formacions especialitzats en la 
interpretació amb criteris històrics com ho poden ser el Bach 
Collegium Japan, el Collegium Vocale Gent, Collegium 1704, 
Tiburtina Ensemble, Doulce Memoire. El conjunt, així mateix, ha 
actuat en reconeguts festivals europeus com ara el Festival de 
Sablé, el Festival de Pontoise, el Tage Alte Muisk Regensburg, el 
Bachfest Leipzig, el Mozartfest, la Primavera de Praga, entre altres. 

El conjunt treballa sota la direcció artística de Vojtěch Semerád, 
graduat de la Universitat Carles de Praga i del Conservatori Nacional 
Superior de Música de Paris i, darrerament, està ultimant estudis de 
postgraduació a l’Institut papal de Musica Sacra a Roma on 
aprofundeix els seus interessos en el cant gregorià i la polifonia del 
Renaixement. 

 

Cappella Mariana 

Barbora Kabátková, soprano 

Vojtěch Semerád; Tomáš Lajtkep; Tore Denys, tenors    

Jaromír Nosek, baix bass  

Vojtěch Semerád, direcció artística 

 

   www.cappellamariana.com 

  


