
  



 

DUX VERSUS PAPAM 
Música sacra Antiga i Moderna de Claudio Monteverdi 

 
 

 

Claudio Monteverdi encarna el canvi de gust musical del Modo Antico al Moderno 
que es produí a l’Europa a cavall entre els segles XVI i XVII. És precisament 
aquesta dicotomia entre estil antic i modern allò que l’ensemble Vox Harmonica 
posa de relleu amb seu programa DUX VERSUS PAPAM, en contrastar la música 

sacra monteverdiana més conservadora amb la més innovadora.  

El concert pren la forma de la celebració d’una missa veneciana a inicis del segle 
XVII i combina tres estils ben diferenciats: un Cant Pla d’origen medieval, en 
segon lloc la polifonia contrapuntística pròpia del Renaixement (interpretada a 
capella) i l’estil concertat barroc a voce sola amb l’acompanyament d’una tiorba 
com a baix continu que esdevé purament operístic (amb la profusió d’àries, duos i 
trios). Tres èpoques (la medieval, renaixentista i barroca) que fan que l’escolta 
sigui amena i les textures variades: ara calmada i senzillament meditatives, ara 
meravellosament virtuosístiques i expressives. 

Compondre una missa a l’època era una bona manera de demostrar l’art a gran 
escala, fent honor a un personatge o ocasió especial. Els canvis fonamentals a 
l’estil musical d’aquest període provocaren la publicació de llibres sencers de 
misses i motets, destinats a substituir els antics i generalment escrits en el nou stile 
concertato i destinats a les vespres. La música s’imbueix d’un estil nou i fins i tot 
als salms a diverses veus es fan intervenir solistes que exigeixen virtuosisme 
interpretatiu. Les misses són publicades més rarament i són escrites en estil antic 
a capella, en contrast flagrant amb l’estil concertant (amb baix continu) de la resta 

de les col·leccions de peces sacres. 

Tot i que Monteverdi compongué diverses obres per tal d’agradar al gust papal, 
moltes de les seves publicacions no eren pas del gust romà de l’època. Fou a 
Venècia on el compositor va obtenir un dels càrrecs més prestigiosos que existien 
al món musical de l’època: director musical de la Basílica de Sant Marc El Dux de 
Venècia es convertia d’aquesta manera en el protector d’un nou estil revolucionari 
que donava preeminència a la paraula sobre la música i feia néixer l’harmonia 
moderna basada en la jerarquia a partir d’una línia melòdica greu anomenada baix 
continu. 

A DUX VS PAPAM us proposem de seguir amb l’Ensemble Vox Harmonica dues 
mirades, al passat i al futur, que caracteritzen el desenvolupament musical de qui 
pot considerar-se el pare de la música moderna: Claudio Monteverdi. 

 



 

DUX VERSUS PAPAM 
Música sacra Antiga i Moderna de Claudio Monteverdi 

 

Introitus  Gaudeamus omnes in Domino (gregorià)   

Kyrie   Messa a quattro voci da cappella   

Gloria   Messa a quattro voci da cappella   

Graduale   Laudate Dominum omnes gentes (B+tiorba) 

Alleluia  Alleluia (gregorià)       

Credo   Messa a quattro voci da cappella   

Offertorium  Salve Regina (A+tiorba) 

          Salve Regina “Selva Morale” (ST+tiorba) 

   Quam pulchra es (SAT+tiorba)    

Sanctus  Messa a quattro voci da cappella 

Benedictus Messa a quattro voci da cappella 

Communio  Laudate Dominum (S+tiorba) 

O quam pulchra (T+tiorba)   

Agnus Dei   Messa a quattro voci da cappella   

Sortida   Lauda Jerusalem (ATB+tiorba) 

 

 

INTEGRANTS DE VOX HARMONICA 

Anaïs Oliveras, soprano (S) 

Mariona Llobera, alto (A) 

Carles Prat, tenor (T) 

Toni Fajardo, baix (B) 

Edwin Garcia, tiorba 

 

  



 

VOX HARMONICA 

VOX HARMONICA és un ensemble vocal dedicat a la interpretació de la música 
antiga dels segles XVI i XVII. La seva vocació és la de fer una relectura de les 
grans obres vocals amb una predilecció especial pel Renaixement tardà i el Barroc 
primerenc. L’ensemble, fundat a Barcelona el juny de 2015, neix de la necessitat 
dels seus joves impulsors Antonio Fajardo, Mariona Llobera, Anaïs Oliveras i 
Carles Prat d’oferir programes musicals originals, amb peces rarament escoltades 
en aquest format.  
 

Els components de VOX HARMONICA tenen un camí ampli i reconegut en la 
interpretació d’aquest repertori amb d’altres grups musicals de renom 
internacional i tenen la voluntat d’oferir amb aquest nou ensemble allò après de 
mestres com Jordi Savall, Mara Galassi, Skip Sempé, Mireia Barrera o Björn 
Schmelzer. Les composicions de Monteverdi i Frescobaldi però també de 
Palestrina i Victoria són el seu camp de joc natural. Les seves interpretacions 
ofereixen per una banda la puresa d’afinació i precisió que exigeix el cant 
polifònic renaixentista i, per l’altra, el virtuosisme vocal inherent a les obres del 
primer Barroc. 
 

VOX HARMONICA desplega les veus sense oblidar la preeminència de la paraula 
sobre la música, tenint en compte alhora la importància de la pràctica 
improvisativa i la llibertat d’instrumentació i repartiment de veus que l’època 
permetia, lluny encara de l’academicisme de conservatori a què ens veiem 
obligats quan interpretem una partitura dels compositors a partir del segle XIX. 
Així, deixa de banda el metrònom per conduir la velocitat del cant segons ho 
requereix el sentiment expressat per les paraules.  

 



 

ANTONIO FAJARDO, baix 
 

Nascut a Sabadell el 1979, Antonio Fajardo (baix) va estudiar 
cant al Conservatori Professional del Bruch a Barcelona. El 
seu perfeccionament va venir de la mà de Maty Pinkas i 
actualment d’en Carlos Chausson. Va ser guardonat al 
Concurs de Cant Manuel Ausensi al Gran Teatre del Liceu de 
Barcelona. 
El seu repertori s’estén des de la lírica (Mozart, Rossini, 
Verdi, Puccini, etc,) fins a les grans obres sacres de Bach, 
Händel i Mozart. 
Ha col·laborat també amb nombrosos ensembles i orquestres 
de música antiga tals com l’Ensemble Pygmalion, La Grande 
Chapelle, Resonet, Graindelavoix i Capriccio Stravagante 
amb els quals ha tingut ocasió d’explorar el repertori del segle XI al XVIII. Ha estat 
membre del Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana (1999-2011). 
Ha fet sonar la veu als festivals més importants d’Europa : Musikfest de Berlí, Musica 
Antiqua de Bruges, Festival Europa (Roma), Early Music Festival (Utrecht), Festival de 
Perelada i d’Ambronnay (França). Ha cantat com a solista a sales com el Palau de la 
Música Catalana, Gran Teatre del Liceu, la sala BOZART de Brussel·les o el 
Concertgebow d’Amsterdam entre molts d’altres. Ha treballat sota la batuta de Franz 
Bruggen, Marc Minkowski, Wim Maeseele, Björn Schmelzer o Skip Sempé. 
En la seva discografia destaquen enregistraments tals com La Magdalene, Cecus i 
Cesena amb graindelavoix per a Glossa Music i La Pellegrina amb Colleghium Vocale 
Ghent i Capriccio Stravagante per al segell francès Paradizo. 
 

EDWIN GARCÍA, tiorba 
 

Obté el títol de mestre en música amb èmfasi en 
interpretació de guitarra clàssica al 2004, sota la tutoria del 
mestre Carlos Posada a la Universitat Javeriana de 
Colòmbia  i el 2012 obté el Títol Superior en instruments de 
corda polsada de la música antiga a l'ESMUC sota la 
direcció de Xavier Díaz Latorre i posteriorment al 2015 el 
títol de màster en interpretació de la música antiga. Ha 
rebut classes magistrals dels mestres Ariel Abramovich, 
Hopkinson Smith, Juan Carlos Rivera, Juan Carlos de 
Mulder, Eduardo Egüez i Paul O'Dette. 

Ha treballat amb Ensambles com Los Músicos de su Alteza, 
La Dispersione, Exaudinos, O Vos Omnes, Xuriach, 
Ensamble Meridien, Vespres d'Anardí, el Cor de Cambra 
del Palau de la Música, Laberintos Ingeniosos, Compañia 

Nacional de Teatro Clásico, Orquestra de Cambra del Penedés i  el Cor de Cambra 
Francesc Valls entre d’altres, i ha treballat amb directors com ara Jordi Casas, Mara 
Galassi, Enrico Onofri, Andrew Laurence King, Xavier Diaz-Latorre i Harry Bicket. 

Ha col·laborat en enregistraments amb l’Ensamble Música Ficta (Arion Music, 2007), 
Ensamble de l'Enzina i Alba Sonora, tots ells dedicats al repertori Colonial dels segles 
XVII i XVIII. És fundador i director de la companyia WorkingOpera i està vinculat com 
a docent a la Escola de Música del Palau i a la Escola Coral del Palau de la música 
Catalana. 

 



 

MARIONA LLOBERA TRIAS, mezzosoprano 
Nascuda a Barcelona l’any 1981, estudia a l’Escola IPSI de 
Barcelona, participant activament al Cor Vivaldi, sota la 
direcció de l’Òscar Boada, amb el que guanya diversos 

premis de cant coral nacional i internacional.  

Ha cantat en diverses agrupacions corals: Cor Vivaldi, 
Cor de Cambra Vivaldi, Capella de Música de Santa 
Maria del Pi, Cor Lieder Càmera, La Xantria, i ha 
participat a les trobades interregionals d’Ochsenhausen 

(Alemanya) fent-hi de solista.  

Inicia els seus estudis de cant amb Montserrat Pueyo i acaba el Grau Professional al 
Conservatori de Música de Sabadell amb Elisenda Cabero. Ha continuat els seus 
estudis amb Margarida Lladó i Jordi Domènech a l’Aula de Música Antiga de Girona i 
actualment perfecciona al tècnica de la mà de la Marta Mathéu.  

Des de 2004 forma part del Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana, sota la 
direcció de Jordi Casas i actualment de Josep Vila i Casañas. I des del 2008 del Cor de 
Cambra Francesc Valls (Catedral de Barcelona), sota la direcció de David Malet i 
actualment de Pere Lluís Biosca. 

Forma part de la Capella de Música Joan Brudieu (quartet vocal) i actualment 
col·labora amb Barcelona Ars Nova (sota la direcció de Mireia Barrera). 

 

 

ANAÏS OLIVERAS, soprano 
Obté el Títol Superior de Música en cant clàssic i 
contemporani al 2012 a l’ESMUC amb Assumpta Mateu i 
Enedina Lloris i de cant històric amb Lambert Climent i al 
2013 la titulació de Màster en Interpretació de la Música 
Antiga en l’especialitat de cant històric sota la direcció de la 

soprano Marta Almajano i Juan Carlos Asensio per la UAB.  

Professionalment ha treballat sota la direcció de Jordi Savall, 
Eduardo Lopez Banzo, Enrico Onofri, Salvador Mas, Josep 
Vila, Mireia Barrera, Lluís Vilamajó, Mara Galassi i Emilio 
Moreno i amb grups com La Capella Reial de Catalunya, el 
Cor de Cambra del Palau de la Música, el Cor de Cambra 
Francesc Valls de la Catedral del Barcelona, el Coro Barroco 
de Sevilla, les Vozes de Al Ayre Español i amb Música 

Reservata entre d'altres.   

Ha gravat la “Messe en Si Mineur” de J.S. Bach sota la direcció de Jordi Savall 
(AliaVox, 2011), “Il pìu bel nome” d'Antionio Caldara sota la direcció d’Emílio Moreno 
(Glossa, 2009), “Espacios Sonoros en la Catedral de Jaén” sota la direcció d'Enrico 
Onofre (OBS Prometeo, 2013) i “Mestres de Capella de la Catedral de Barcelona. Pujol, 

Albareda, Barter i Valls" sota la direcció de David Malet (La Mà de Guido, 2011). 

 



 

CARLES PRAT, tenor 

Iniciat en la música des de petit, després de quatre anys a 
l’Escolania de Montserrat va cursar els estudis de Grau 
Superior de Cant Clàssic a l’ESMUC amb Francesc 
Garrigosa i Mireia Pintó. L’any 2011 va finalitzar el Màster 
d’Òpera a la Hochschule für Musik und Tanz Köln 
(Alemanya) amb el professor Josef Protschka. Durant tot 
aquest temps també ha realitzat Masterclasses amb Josep 
Bros, Stella Parentis, Lynne Dawson, Francesca Roig així 
com cursos amb Werner Güra i Edda Moser entre d’altres. 
Ha realitzat concerts arreu d’Espanya i Alemanya tant en 
l’àmbit operístic com en el d’Oratori. Entre els seus rols 
destaquen “Nemorino” 2009 (L’Elisir d’Amore), “Belfiore” 

2011 (La Finta Giardiniera), “Merkur” 2012 (Orpheus in der Unterwelt) al Theater Solingen 
i Erholungshaus Leverkusen, “Paolino” 2012 (Il Matrimonio Segreto) a la Hochschule für 
Musik Köln i a la Hochschule fü Musik Aachen, “Borsa” 2013 (Rigoletto) i 2014 
“Gastone” (La Traviata) al Theater Soligen i al Theater Teo-Otto Remscheid i “Rebell” 
2014 (Das Geheime Königreich) a la Hochschule für Musik Köln com a invitat.  
En l’ámbit sinfónic-vocal ha interpretat arreu de Catalunya i Alemanya obres com 
Requiem de W.A.Mozart, Petite Messe Solennelle de G.Rossini, Die Geburt Christi de H. 
von Herzogenberg, Oratorio de Nöel de Camille Saint-saens, Kantate Nº198(Trauer-Ode) 
de J.S.Bach, Messe Solennelle de Sainte Cécile de C.Gounod, Magnificat de J.S.Bach, 
Krönnungs Messe de W.A.Mozart o la Johannes Passion de J.S.Bach o Membre Jesu Nostri 
de D.Buxtehude entres d’altres. 
Ha col.laborat amb formacions diverses com la Bergischer Simphoniker, Orquestra 
Simfònica del Vallès, Orquestra Barroca Catalana, Orquestra Camera Musicae, 
Orquestra Terrassa 48, Ensemble Meridién, Orquestra el Teatre Instrumental o 

Orquestra Terres de Marca. 



 

 

 

CONTACTE 

http://voxharmonica.wix.com/voxh 

voxharmonic@gmail.com 

+34 678 665 638 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLTA’NS AL YOUTUBE 

Laudate Dominum in sanctis eius (fragment)  https://youtu.be/k7aA8ke35PA 

Lauda Jerusalem a 3 (fragment) https://youtu.be/uYAiLjNYOF8 

Credo Messa a quattro voci da capella (fragment) https://youtu.be/Xggplo1snQQ 


