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El Festival de Torroella de Montgrí s’ha 
afegit a les celebracions pel 450è aniver-
sari del naixement de Monteverdi amb 
una proposta –dedicar tota una jorna-
da al compositor italià– que ha mantin-
gut l’alta qualitat que fins ara està carac-
teritzant l’efemèride a casa nostra. Els 
protagonistes eren uns vells coneguts de 
la cita empordanesa, l’Ensemble La Fe-
nice, creat i dirigit per Jean Tubéry, i el 
punt culminant, els magnificents Vespro 

della Beata Vergine, un recull de pe-
ces sacres que pot ser entès com 
una veritable summa del ge-
ni monteverdià o, fins i 
tot, un catàleg de mos-
tres en què el músic ofe-
ria tastos del seu domi-
ni de tècniques i estils 
diversos, des de la poli-
fonia més densa fins a 
la nova sensibilitat ma-
drigalesca, des de la bri-
llantor de l’escriptura 
instrumental fins al cant 
solista més ornamentat. 

La versió de Tubéry va 
abordar de cara totes aquestes 
peces, exacerbant la seva ge-
nerosa expressivitat i subrat-

cal sumar el reforç puntual del tiorba 
Nicolas Achten), però la compensació 
va ser més que suficient en termes d’afi-
nació mil·limètrica i ductilitat sonora, 
amb un mèrit especial pel que feia a les 
veus masculines. No va ser estrany que 
el tenor Jan van Elsacker fos el més 
aplaudit. Si a Nigra sum ja va evidenci-
ar la seva capacitat per dotar de sentit 
i sensibilitat les agilitats més delicades, 
el Duo Seraphim va ser simplement es-
pectacular, una garlanda de notes en-
trellaçades en una tensió quasi eròtica 
amb la plena complicitat de Tiago 
Pinheiro de Oliveira i Romain Bockler. 
Dos saborosos aperitius en forma de 
concerts gratuïts al Palau Solterra i a la 
plaça de la Vila van completar aquest 
Dia Monteverdi ideal. 
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llant la sensualitat, més profana que 
pia, que transpiren molts 

d’aquests pentagrames. El 
músic francès va saber ju-

gar amb encert amb 
l’acústica ressonant de 
l’església de Sant Ge-
nís per evocar l’oposi-
ció de blocs sonors 
que propiciava Sant 
Marc de Venècia, alho-

ra que aconseguia una 
admirable unanimitat de 

color i intencions entre 
veus i instruments. Només en 

algun passatge es podia enyo-
rar una massa superior a les 
vuit veus que integraven I Fa-
voriti de La Fenice (als quals 

Jean Tubéry. 
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