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Dijous, 15 - Somni d’una nit d’estiu
W. Shakespeare, M. Locke & H. Purcell

Divendres, 16 - La Rêveuse
M. Marais, Sieur de Sainte-Colombe, J. S. Bach

Dissabte, 17 - Nits de Pelegrinatge & d'Exili
Cantigas de Santa María – Llibre Vermell de Montserrat

Sílvia Bel & Josep Maria Pou, recitadors
Hespèrion XXI - Le Concert des Nations
La Capella Reial de Catalunya

Jordi Savall

violes de gamba i direcció
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La música dóna una ànima al cor
i ales al pensament
Plató
Situat al peu de les muntanyes de Prades, a la comarca de la Conca de
Barberà, la bella arquitectura cistercenca del Reial Monestir de Santa Maria
de Poblet i la seva comunitat monàstica acullen aquest estiu el I Festival
de Música Antiga de Poblet sota el títol de Mil i Una nits de Músiques,
concebut per omplir tres nits d’agost de belles músiques de la mà dels
conjunts Hespèrion XXI, La Capella Reial de Catalunya i Le Concert des
Nations dirigits pel Mestre Jordi Savall.
El Reial Monestir de Poblet va rebre l’any 1991 la distinció de Patrimoni
Mundial per la UNESCO i és actualment un important epicentre religiós
i cultural on espiritualitat, art i paisatge es donen la mà. Jordi Savall va
ser nomenat l’any 2008 Artista per la Pau dins el marc del programa
d’Ambaixadors de Bona Voluntat de la UNESCO. Res millor que omplir
aquest monument de l’arquitectura religiosa catalana amb tres concerts
d’estiu d’un dels més importants representants a casa nostra de l’excel·lència
interpretativa de repertoris medievals i barrocs com Jordi Savall. El I
Festival de Música Antiga de Poblet té voluntat de convertir-se en el marc
de referència d’unes propostes musicals originals, variades, atractives i
obertes a tot tipus de públic, amb una clara vocació de consolidar-se com
un dels festivals d’estiu ineludibles, ara a la Catalunya sud.
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Dijous,
15 d’agost 2013
Primera Nit - A la Plaça del Monestir

Somni d’una nit d’estiu
Jordi Savall i l’orquestra Le Concert des Nations oferiran aquest concert
sobre les músiques vinculades a la poesia de William Shakespeare de dos
compositors barrocs anglesos del segle XVII. Matthiew Locke, cèlebre
compositor de Masques -peces musicals per a espectacles cortesans que
combinaven dansa i poesia- composà la música per a la producció de
l’obra The Tempest, i Henry Purcell va fer la música per a l’adaptació
d’autor anònim del Somni d’una nit d’estiu titulada The fairy Queen
(La Reina de les Fades), centrada en les escenes de fades i esperits del
drama shakesperià. Danses elegants i aires anglesos, amb fragments
recitats pels actors Josep Maria Pou i Sílvia Bel per a la primera nit
d’estiu del Festival.

Matthiew Locke
(1621-1677)
Music for The Tempest (1674)
Henry Purcell
(1659-1695)
The Fairy Queen (1692)
Sílvia Bel
Josep Maria Pou
LE CONCERT DES NATIONS
Manfredo Kræmer Concertino
Riccardo Minasi, Isabel Serrano Violins
Angelo Bartoletti Viola
Balázs Máté Violoncel
Xavier Puertas Violone
Xavier Díaz-Latorre Tiorba & guitarra
Luca Guglielmi Cembalo
Pedro Estevan Percussió
Jordi Savall
Direcció
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Divendres,
16 d’agost 2013
Segona Nit - A la sala dels cups

RÊVES ET PLAINTES: LA RÊVEUSE
somnis i planys: la somniadora

Jordi Savall interpreta en aquest recital per a viola da gamba les més
belles peces del repertori per a aquest instrument, entre d’altres,
dels mestres francesos del segle XVII Monsieur de Sainte-Colombe
(1640-1700) i Marin Marais (1656-1728). Fascinat pel descobriment
d’aquestes músiques, Jordi Savall s’ha especialitzat en la interpretació
d’aquest instrument que va ser oblidat a finals del segle XVIII i posa en
escena la gràcia i la bellesa d’un art aparentment allunyat de la nostra
sensibilitat actual, però que deixen entreveure i ens mostren un univers
sorprenent, ple d’emoció i de tendresa, de fantasia i d’encant, d’aflicció
i d’alegria que pot arribar a resultar-nos molt pròxim gràcies als encants
del so, tan proper a la veu humana, de la viola da gamba.

INVOCATION
Arpeggiata (K. F. Abel)
Allemande (J. S. Bach)
Aria Burlesca (Jon Schenck)
LES REGRETS
Fantaisie en Rondeau (Mr. de Sainte-Colombe, le fils)
Les Pleurs (Mr. de Sainte-Colombe, le père)
Bourrée II (J. S. Bach)
LES GOÛTS ÉTRANGERS
Prélude en Mi (Mr. de Sainte-Colombe, le fils)
Sarabande a l’Espagnol (Marin Marais)
Tambourin (Marin Marais)
LA RÊVEUSE
Prélude en Fa (Mr. de Sainte-Colombe, le fils)
La Rêveuse (Marin Marais)
Fantaisie en La (Mr. de Sainte-Colombe, le fils)
Muzettes I-II & La Sautillante (Marin Marais)
LES VOIX HUMAINES
Prélude (Mr. De Machy)
Les Voix Humaines (Marin Marais)
Les Folies d’Espagne (Anonyme & improvisacions)
Jordi Savall
Viola da gamba baixa a 7 cordes
BARAK NORMAN, Londres 1697
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Dissabte,
17 d’agost 2013
Tercera Nit - A l’església

NITS DE PELEGRINATGE I D’EXILI
cantigas de santa maría
llibre vermell de Montserrat

La tercera nit del Festival va dedicada al repertori de música religiosa de
les Cantigas de Santa María del codi del joglar Martin Codax (segona
meitat del segle XIII) al temps del rei castellà Alfons X el Savi, així com
al cèlebre recull de cançons i danses dels segles XIII i XIV dels pelegrins
que pujaven al monestir català de Montserrat. Aquests dos cançoners de
músiques i textos dedicats a la Verge Maria són dues obres cabdals de
la música medieval hispànica i uns referents de la música religiosa per
bé que no litúrgica. A la monòdia de les Cantigues, s’hi contraposa la
polifonia de les danses i les cançons del Llibre Vermell de Montserrat que
els pelegrins cantaven i ballaven durant les vigílies nocturnes a l’església.

LA CAPELLA REIAL DE CATALUNYA
Maria Cristina Kier Soprano
David Sagastume Contratenor
Lluís Vilamajó Tenor
Furio Zanasi Baríton
Daniele Carnovich Baix
HESPÈRION XXI
Moslim Rahal Ney (Siria)
Haïg Sarikouyoumdjian Ney & Duduk
Hakan Güngör Kanun
Béatrice Delpierre Xirimia
Andrew Lawrence-King Arpa
Driss El Maloumi Oud
Dimitri Psonis Santur & Morisca
Pedro Estevan Percussió
Jordi Savall
Viela, Rebab & Direcció
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