ACADÈMIES
2021
BEETHOVEN, SCHUBERT, HAYDN, BACH I MOZART

EL PROJECTE
EUROPEU
«ACADÈMIA
BEETHOVEN 250»
Per celebrar el naixement d’un dels genis
més extraordinaris de la cultura musical
europea, hem realitzat un treball de recerca i
d’interpretació sobre l’integral de les 9
simfonies repartit en 4 grans programes:
El 2019
Primavera Programa 1: simfonies 1, 2 i 4
Tardor Programa 2: simfonies 3 i 5
El 2020
Primavera Programa 3: simfonies 6 i 7
Tardor Programa 4: simfonies 8 i 9
Aquest treball ha estat dut a terme per un
important equip, dirigit per mi mateix, i
constituït per els millors professionals actuals
especialitzats en la interpretació en
instruments d’època i en el repertori; el
Konzermeister Jakob Lehmann, assistit pel
nostre concertino Manfredo Kraemer, i amb el
nucli central dels musics professionals de Le
Concert des Nations (que celebra els seus 30
anys d’existència) enriquit per la incorporació
dels millors joves musics professionals d’avui
dia, seleccionats a la tardor del 2018 (per a les
acadèmies del 2019) i a la primavera del 2019
(per a les acadèmies del 2020), formant un
total de 55 participants.

Amb entre un 60 i un 75% de professionals de
Le Concert des Nations i entre un 25 i un 30%
de joves professionals. L’anunci de la
convocatòria es va produir abans de l’estiu del
2018.

Cada programa es realitza en dues
acadèmies de 6 dies
-la primera és l’acadèmia preparatòria
-la segona acadèmia, un més o 3 setmanes
després, és l’acadèmia de perfeccionament
Tot el treball de les acadèmies va ser enregistrat
(vídeo i àudio) per a ulteriors difusions
pedagògiques. Cada acadèmia de
perfeccionament està seguida de concerts en sales
i institucions que col·laboraran o seran associats:
a dia d’avui: La Saline royale d’Arc-et-Senans
(Lloc de residència de Le Concert des Nations),
la Philharmonie de Paris, i l’Auditori de
Barcelona, la Fundació Centre Internacional de
Música Antiga de Barcelona), la Diputació de
Barcelona, els ajuntaments de Barcelona i Sant
Cugat del Vallès.

FUNDACIÓ CENTRE INTERNACIONAL DE MÚSICA ANTIGA

ESTRATÈGIA
I
PRIORITATS
Recuperació del patrimoni musical
europeu a través de recerca i interpretació
renovades, amb instruments originals de
la orquestra del segle XIX.
Transmissió d’una culutrua musical
europea, tan intangible com essencial, a
les noves generacions, gràcies a més de
50 anys d’experiència, de recerca i de
reflexió musical.
Circulació internacional de obres mestres
musicals.
Mobilitat internacional de músics
professionals i de joves professionals.
Desenvolupament de nous públics (també
més joves), en sales importants.
Desenvolupament també d’altres públics
en nous llos marginalitzats o poc
utilitzats.
El valor afegit europeu aportat per la
gran diversitat nacional dels músics que
formen part de la orquestra Le Concert
des Nations (francesos, espanyols,
italians, alemanys, belgues, portuguesos,
austríacs, holandesos, argentins, etc.) i
per la difusió mundial d’un patrimoni
musical essencialment europeu com les
simfonies de Beethoven.
Tota l’acció pedagògica i de creació
musical serà difosa online enregistrada i
publicada en CD i DVD per obtenir una
màxima difusió.

Realització d’interpretacions de les 9 simfonies
de Beethoven a partir de les informacions sobre
el tempo, l’articulació, la dinàmica i el
mestratge dels instruments d’època que
permetran la descoberta d’un Beethoven
verdaderament “revolucionari”

RESUM DE
L’ACADÈMIA
BEETHOVEN 250

Amb l’agreujament de la situació sanitària, ja sabíem que l’any 2020
seria molt complicat. Primer vam patir la cancel·lació de tots els
concerts previstos a París, Hamburg, Barcelona, els mesos de maig i
juny, i l’aplaçament de les respectives 1ª i 2ª Acadèmies. Finalment
aquestes dues acadèmies es van poder realitzar, amb grans mesures
de control sanitari (tests, mascaretes i distància de seguretat). Del 14
al 21 del mes de Juliol es va fer el treball preparatori i de
perfeccionament a la Col·legiata de Cardona, que va concloure
també amb l’enregistrament de les simfonies 6ª (Pastoral) & 7ª.
Malgrat que la situació que s’ha viscut durant aquest 2020 a causa
de la pandèmia del Covid19, ha continuat empitjorant, Jordi Savall i
Le Concert des Nations han fet amb gran esforç tot el necessari per
poder realitzar les altres acadèmies Beethoven que estaven
planificades:

Del 14 al 21 de juliol de 2020, s'han realitzat les dues primeres
acadèmies a Cardona (Simfonies 6 i 7), amb el treball preparatori i
perfeccionament. També s'han enregistrat les simfonies 6 i 7.

Prevista a Cardona, del 16 al 21 d'agost, la tercera acadèmia
(Simfonies 8 i 9) ha sigut traslladada a l’últim moment a Arc-etSenans (França) per evitar les limitacions als viatges a Espanya (amb
risc de quarantena). D’aquesta manera es va poder completar el
treball de preparació de les Simfonies 8ª i de la 9ª sense les parts
vocals. Una vegada finalitzada l'acadèmia, el 22 d'agost es va dur a
terme un concert amb la interpretació de les Simfonies 6 i 7 a la
Saline Royale d'Arc-et-Senans. Total participants: 56 músics.

RESUM DE
L’ACADÈMIA
BEETHOVEN 250 PER
L’ANY 2020

Del 6 al 12 d'octubre estava previst realitzar la quarta acadèmia
(Simfonies 8 i 9) amb el treball de perfeccionament a Wroclaw
(Polònia) amb el cor NATIONAL FORUM OF MUSIC. Durant
aquesta acadèmia s'ha enregistrat la 8ª Simfonia íntegrament,
s'han gravat tres moviments complerts de la 9ª, i del quart
moviment, la part dels solistes. L’aparició de casos de COVID 19 en
el grup vocal, ens va obligar a cancel·lar l’últim dia de treball, en el
qual s’havia de completar l’assemblatge entre l’orquestra, els solistes
i el cor. Per aquest motiu tot el grup instrumental va tornar als seus
respectius països el mateix dia 12 d’octubre.
A causa del contacte amb els cantants del cor infectats, Jordi Savall i
altres membres de l’equip de treball i tours managers van ser
infectats i van donar positiu el dia 13 d’octubre, per la qual cosa va
ser necessari, a més d’anul·lar l’últim dia de treball (12 octubre), de
cancel·lar els concerts previstos a Cracòvia (dia 13), París (14),
Hamburg (17 i 18), Linz (21) i Barcelona Liceu (25). Tots els altres
concerts previstos a Lisboa (3ª & 5ª), i amb la 9ª a Torino, Milano,
Rimini, ja s’havien posposat al 2021.
Queden pendents només de ser enregistrats els 20 minuts finals de
la 9ª Simfonia amb la intervenció conjunta del cor i dels solistes
amb l’orquestra. Aquesta part s'ajorna fins a l'estiu del 2021,
esperant que la situació sanitària millori, i a l’ocasió de la represa
dels concerts anul·lats amb la 9ª que s’estan programant per a l’estiu
vinent i el començament de la nova temporada 2021-2022. Això vol
dir que haurem de reprogramar una mínima acadèmia final, per la
preparació del cor i l’assemblatge amb els solistes i la resta de
l’orquestra a l’agost del 2021, abans dels concerts programats a
Bonn i altres llocs.

RESUM DE
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S’està treballant també amb la represa dels altres concerts anul·lats
a Lisboa (3ª & 5ª), L’Auditori de Barcelona (6ª i 7ª), i la 8ª i la 9ª a
París, Hamburg, Bonn, Torino, Milano, Barcelona (Liceu), i altres
llocs, amb la idea d’acabar la commemoració de l’any Beethoven
amb la presentació simultània del segon àlbum Beeethoven
Revolution amb les simfonies 6ª, 7ª, 8ª i 9ª que tenim previst editar
per la rentrée a l’octubre del 2021, abans d’acabar els 250 anys de
celebració. En efecte Beethoven va néixer el 16 de desembre de
1770 i el seus 250 anys d’aniversari, van del 16 desembre 2020 al 16
desembre 2021.

65
Músics
14
academistes
de menys de 33 anys

Provinents de
Espanya,
Itàlia,
França,
EUA,
Hongria,
Alemanya,
Argentina,
Polònia,
Japó,
Canadà,
Suïssa,
Taiwan,
Portugal,
Mèxic
Xile

El projecte té el suport de la Generalitat de Catalunya, de la Direction régionale des affaires culturelles
Occitanie, de la Diputació de Barcelona, de les fundacions Edmond de Rothschild i Banc de Sabadell, i de
l'Institut Ramon Llull, entre d'altres.

2021
ACADÈMIA SCHUBERT
23 a 26 d'agost
ACADÈMIA PREPARATÒRIA- 8ena i 9ena de Schubert
LA SALINE ROYALE
28 i 29 d'agost
Concerts - Programa: 9ena Beethoven i 8ena de Schubert
28.08 - LA SALINE ROYALE
29.08 - LA CÔTE SAINT ANDRÉ
26 a 29 de setembre
ENREGISTRAMENTS- 8ena i 9ena de Schubert
CARDONA - La Colegiata
LE CONCERT DES NATIONS
Concertino: Lina Tur Bonet
JORDI SAVALL

Músics:
58

ACADÈMIA MISSA EN SI - J.S. BACH
16 i 17 - Acadèmia
BARCELONA - ESMUC
20 de juny
LEIPZIG - Thomaskirche
21 de juny
BARCELONA - L'Auditori
LA CAPELLA REIAL DE CATALUNYA
LE CONCERT DES NATIONS
JORDI SAVALL

Músics:
53

2021
ACADÈMIA LA CREACIÓ - F. J. HAYDN
30 abril a 3 maig
ACADÈMIA
SANT CUGAT
5-7 abril
CARDONA - Assajos i enregistraments
4 i del 8 al 10 de Maig
Concerts
4.04 BARCELONA - Palau de la Música concert
9.04 LA SALINE ROYALE
10.04 PARIS - Philharmonie
LA CAPELLA REIAL DE CATALUNYA
LE CONCERT DES NATIONS
JORDI SAVALL

Músics:
61

ACADÈMIA REQUIEM- W. A. MOZART
28 novembre a 2 desembre
ACADÈMIA
SANT CUGAT
SALINE ROYALE
3-6 de desembre
Concerts - Programa: Requiem i Simfonia Júpiter
3.12 SALINE ROYALE
5.12 FRANKFURT - Alte Oper
6.12 LYON

LA CAPELLA REIAL DE CATALUNYA
LE CONCERT DES NATIONS
JORDI SAVALL

Músics:
56

2021
2021
ACADÈMIA BEETHOVEN
reprogramacions del 2020 i concerts del 2021
16-20 d'agost
9ena Simfonia - represa d'assajos
20.10 BONN - World Conference Center
30 de setembre - 1 d'octubre
9ena Simfonia ENREGISTRAMENTS
CARDONA - Colegiata
2 a 4 d'octubre
6ena i 7ena Simfonies
Assajos
5 a 13 d'octubre
6ena i 7ena simfones - Tour de concerts
05.10 PARIS- La Philharmonie
07.10 BARCELONA- L'Auditori
10.10 HAMBURG- Laeiszhalle
11.10 RIMINI - Teatro Comunale
12.10 MILANO - Consv. Giuseppe Verdi
14.10 TORINO
15 -17 d'octubre
8ena i 9ena Simfonies - Tour de Concerts
15.10 PARIS - la Philharmonie
17.10 HAMBURG - Laeiszhalle
20-23 de novembre
3era i 4rta Simfonies
22.10 LISBOA- Gulbenkian
13-15 desembre
8ena i 9ena Simfonies
15.10 BARCELONA - L'Auditori
LE CONCERT DES NATIONS
Beethoven Academie 250
Concertino: Jakob Lehmann
JORDI SAVALL

Músics:
63
(màxim orquestra)

36
(cor novena)

4
(solistes 9ena)

BEETHOVEN
RÉVOLUTION
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Beethoven
Simfonies 1, 2, 3, 4 i 5
JORDI SAVALL

"An impressive recording"
The Classic Review

"L'enregistrement de l'année de Beethoven"
MERKUR

"Jordi Savall démontre une
compréhension profonde du
massif beethovénien ; il en
révèle les équilibres singuliers"
Classique News

"It’s the organic nature of Savall’s conception
that makes it stand head and shoulders above this year’s crop of Fifths"
Limelight, EDITOR'S CHOICE

"La perfección en estas grabaciones
es difícil de comentar.
La música está viva y coleando"
POLITIKEN

"A really first-class recording"
Classical Candor

DESTACATS
BEETHOVEN RÉVOLUTION
Simfonies 1, 2, 3, 4
JORDI SAVALL

Dass Savall die Beethoven-Krone gebührt, liegt an der
grundsätzlichen Haltung. Savalls Beethoven ist groß, weil
die kompositorischen Mittel freigelegt werden, ohne sie
zu benutzen. Alles wirkt aus sich heraus. Gut vier Monate
vor Toresschluss sei daher die Wertung riskiert: Diese Box
ist die Beethoven-Aufnahme des Jahres.
Markus Thiel, Merkur
“Le chef catalan Jordi Savall
démontre une
compréhension profonde
des cinq symphonies de
Beethoven. Il en révèle les
équilibres singuliers,sur
instruments d’époque, aidé
par un effectif de 60
instrumentistes dont 32
cordes, selon les souhaits du
compositeur. Un premier
coffret incontournable ! ”.
France Musique

BEETHOVEN RÉVOLUTION
Simfonies 1, 2, 3, 4
JORDI SAVALL

« Avec ces cinq premières symphonies de Beethoven, Jordi
Savall et Le Concert des Nations se mêlent aux meilleurs
interprètes de Beethoven de tous les temps » « On est obligé de
les comparer aux enregistrements classiques de référence tels
que les légendaires cycles symphoniques de Beethoven de
Herbert von Karajan, et les résultats de Savall tiennent la
comparaison ». «La musique est résiliente et nette. Savall prend
au sérieux les déclarations de tempo par ailleurs controversées
de Beethoven, et le résultat des décisions qu'il a prises sur une
base bien informée crée de la couleur, de l'air et de l'élan.
Toute la perception est légère, résistante et convaincante
»Thomas Michelsen, POLITIKEN
3 de setembre 2020

“If you are a Beethoven fan who is looking for a really firstclass recording of these symphonies, this is definitely a set to
consider regardless of your opinion of period-instrument
approaches to Beethoven.This is reference-quality Beethoven,
no doubt about it.” “Here are the first five symphonies of
Beethoven in performances that crackle with energy but never
sound frantic or rushed, presented in recorded sound that is
immediate, dynamic, and full-bodied.” "Savall, Le Concert des
Nations, and the engineering team have truly produced
something undeniably heroic."
ClassicalCandor
20 d’agost 2020

BEETHOVEN RÉVOLUTION
Simfonies 1, 2, 3, 4
JORDI SAVALL

Le concert des Nations’ sound is more heterogeneous than
what we hear in other period instruments cycles by Orchestre
Révolutionnaire et Romantique (Gardiner/Archiv) or La
Chambre Philharmonique (Krivine/Naïve). The agile strings
dispatch Beethoven’s many technical challenges with collective
ease. Winds are balanced equally with the strings; the brass can
really roar (just listen to the beginning of the Fifth Symphony’s
last movement), but just as often it is their coloristic sensitivity
that impresses. Timpani have tremendous weight and power.
Recorded in the resonant acoustic of their usual recording
venue, Collégiale du Château de Cardona (Catalogne), the full
orchestra sound has a visceral immediacy.
This is an impressive recording, with intensely communicative
playing. Accompanying materials and packaging are up to Alia
Vox’s usual excellence, and Jordi Savall’s program note is
engaging and impassioned. For those who cannot have enough
Beethoven symphony recordings, this is an absolute must. And
for those questioning the worthiness of yet another symphony
cycle, these vital and thoughtful performances have much to
offer – bring on Volume 2!
David A. McConnell, THE CLASSIC REVIEW,
23 d’agost 2020

CONCERTS
simfonies 1, 2 i 4
Concerts del 4 i 7 de juny 2019
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LE CONCERT DES NATIONS
JORDI SAVALL

"El Beethoven más Hermoso"
El Periodico

"Savall ha entrado
a este terreno a través de la erudición
y la reflexión, a lo que suma rasgos
de su sensibilidad de intérprete, y ha
limpiado la escucha intentando recuperar
los timbres originales
La Vanguardia

"At once magisterial and surprising,
innovative while maintaining
absolute fidelity"
RevistaMusicalCatalana

"Savall, restored these three Symphonies to a kind
of second youth, thanks to his
extreme precision combined with a particularly
dynamic and expressive choice of
tempos"
TopAudio
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SIMFONIES 3 & 5
Concerts del 10 al 19
d'octubre 2019
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LE CONCERT DES NATIONS
JORDI SAVALL

“Éxito apoteósico”
Arturo Reverter, Scherzo

“Una formidable experiencia de esas
que nos gustaría poder escuchar más
de una vez”
La Vanguardia, Jorge de Persia

“Un génial concert”
Jules Bois, ToutelaCulture

“La rigurosidad de Savall y su olfato
para acercarse a la sonoridad de la
época […] fue una optima
herramienta para poner de relieve la
modernidad de Beethoven”
Manel Cereijo, El Periodico
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