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La Capella Reial de Catalunya és un conjunt vocal i instrumental que pren
com a model les diferents Capelles Reials que inspiraren durant tot el
Renaixement i el Barroc les grans obres mestres de la música sagrada i
profana en la Península Ibèrica.

Creada a Barcelona l'any 1987 pel seu director, Jordi Savall, La Capella
Reial està constituïda per un conjunt de cantants solistes i un conjunt
vocal, i té com a objectiu la interpretació de la música anterior al 1800
amb una sonoritat basada en veus meridionals. Des dels primers concerts,
durant la tardor de 1987, ha desenvolupat una intensa activitat concertística
i discogràfica. Ha actuat en els principals festivals de Catalunya, Espanya,
Portugal, Itàlia, França, Anglaterra, Hongria, Àustria, Alemanya, Holanda,
etc. Ha enregistrat ja diversos discos compactes; Missa de Batalla i Missa
pro Defunctis de ].CeKro\s, El cant de la Sibil-la, Vespro delia Beata Vergine
de C.Monteverdi, Villancicosy Ensaladas de B.Cárceres, l'òpera Una cosa
rara de V.Martín i Soler (primera gravació mundial). Requiem de
W.A.Mozart, Missa pro Defunctis de ].Guerrero, Officium Defunctonim
i Missa pro Defunctis de C.de Morales i Cántica Beatae Virginis de T.L.
de Victoria.

DurantJ'any 1992 La Capella Reial actuà en repetides ocasions en el Festival
Olímpic de les Arts i la Cultura dels Jocs Olímpics d'Hivern d'Albertville,
on -entre altres obres- interpretà el Requiem de Mozart i diferents programes
de música espanyola. Últimament cal destacar l'extraordinari èxit obtingut,
tant de públic com de crítica, en els concerts realitzats a la Konzerthaus
de Viena amb dos programes dedicats a Claudio Monteverdi.

La Capella Reial ha estat guardonada pel seu primer enregistrament (les
Misses de Cererols) amb els Grands Prix 1989 de l'Académie du Disque
Français i de l'Académie Charles Cros, i amb el Premi Diapasó d'Or 1988.
FI seu enregistrament de les Vespro de Monteverdi ha obtingut també un
èxit extraordinari, ratificat per la crítica, i ha estat distingit amb diversos
premis: Prix de l'Académie du Disque Lyrique, Orphée d'Or 1990, Grand
Prix du Disque Classique de la FNAC 1990, Grand Prix de la Nouvelle
Académie du Disque 1992, Grand Prix de l'Académie Charles Cros (Prix
du Président de la République -In Honorem)1995-
Recentment aquesta formació ha estat honorada amb el patrocini de SS.MM.
els Reis d'Fspanya. Des de 1990 La Capella Reial de Catalunya compta
amb el suport de la Generalitat de Catalunya.



Le Concert des Nations
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Le Concert des Nations, fundat l'any 1989 a l'entorn de La Capella
Reial, és la més jove de les formacions que dirigeix Jordi Savall.
Les Nations, referència a l'obra de F. Couperin, és la reunió dels
gustos i és també la premonició d'una Europa de l'art que no va ser
inventada ahir, sinó que porta ja la marca dels esperits clarividents
de l'època de la Il·lustració.

Aquest conjunt respon a la necessitat actual de disposar d'una
orquestra amb instruments d'època, capaç d'interpretar el repertori
orquestral i simfònic des del Barroc fins al Romanticisme: 1600-1850.
Els músics que la componen són majoritàriament originaris dels
països llatins, i tots ells especialistes d'alt nivell en la interpretació
dels instruments d'època.
Les primeres obres enregistrades per Le Concert des Nations són
Canticum ad Beatam Virginem Mariam de M.A.Charpentier, les
Suites per a orquestra i els Concerts de Brandemburg de J.S.Bach,
Les Set darreres Paraules de Crist a la Creu de J.Haydn i Una cosa

rara, òpera de V.Martín i Soler, amb La Capella Reial. Aquesta òpera
fou representada al Gran Teatre del Liceu l'any 1991. Le Concert
des Nations també va enregistrar el Requiem de Mozart (amb La
Capella Reial de Catalunya), que ha aconseguit un nombre de vendes
excepcional.

Les realitzacions per a 1993 inclouen la interpretació i l'enregistrament
d'obres dels segles XVII, XVIII i principis del XIX, entre les quals
destaquen els Fireworks, la Watermusic de Haendel (d'imminent
publicació) i L'Orfeo de C.Monteverdi, així com diverses obres de
J.B.Lully, M.Marais, J.Castel,J.C.Arriaga i L.v.Beethoven. També aquest
any s'inicien dues Acadèmies Barroques, a Cremona (juny) i a

Ambronay (setembre), dedicades als joves estudiants de música
interessats en la interpretació amb instruments d'època.
Le Concert des Nations es proposa demostrar la rigorosa actualitat
de les obres mestres del patrimoni europeu i universal i la necessitat
d'incorporar-les (sense renunciar a la força rellevant de l'època que
les va veure néixer) a la vida musical contemporània per mitjà de
la visió creativa dels músics d'avui.


