
 
 

NOTA DE PREMSA 

 
Aquesta iniciativa de l’Obra Social ”la Caixa” convida les agrupacions corals de 

Santiago a cantar la Missa de la Coronació 

 

L’Obra Social ”la Caixa” presenta la Missa de 

la Coronació de Mozart en format participatiu 
a l’Auditori de Galícia 

 

• L’Obra Social ”la Caixa”, en col·laboració amb l’Auditori de Galícia i 

la Real Filharmonía de Galicia, presenta el concert participatiu de la 

Missa de la Coronació, que s’interpretarà divendres 24 de setembre a 

les 21.00 hores a l’Auditori de Galícia.  

 

• L’Obra Social ”la Caixa” ha decidit impulsar un nou concert en format 

participatiu. En aquesta primera edició de la Missa de la Coronació de 

Mozart, més de 130 cantants pertanyents a diferents cors 

interpretaran la famosa obra juntament amb la Real Filharmonía de 

Galicia, el Coro de la Fundación Príncipe de Asturias i un conjunt 

destacat de solistes, tot plegat sota la batuta del prestigiós director 

Jonathan Webb.  

 

• Els directors i els preparadors han dut a terme un treball intens de 

preparació dels cantors, que han assolit, assaig rere assaig, els 

objectius marcats pel director Jonathan Webb, cosa que els permetrà 

participar en aquesta emotiva celebració col·lectiva de la música.  

 

Santiago, 24 de setembre de 2010. Els concerts participatius, que impulsa el 

Departament de Música de l’Obra Social ”la Caixa” des de fa quinze anys, 

ofereixen a les persones aficionades a la música coral l’oportunitat de participar 

en un important projecte pedagògic i un espectacle musical de gran magnitud, 

juntament amb músics professionals que tenen un prestigi internacional 

reconegut. Des del 2008 l’Obra Social ”la Caixa” ha apostat per noves obres en 

format participatiu, com ara Carmina Burana de Carl Orff. Durant aquest any s’ha 

dut a terme a Barcelona una nova producció amb aquest format, el Rèquiem de 

Mozart, i ara, per primera vegada a Santiago, la Missa de la Coronació, també 

del mestre Wolfgang Amadeus Mozart.  

 



Han assistit al concert la directora general adjunta de la Fundació ”la Caixa”, 

Elisa Durán, i el delegat general de ”la Caixa” a Galícia, Marc Benhamou, 

així com l’alcalde de Santiago, Xosé A. Sánchez Bugallo 

 

Nova aposta de l’Obra Social ”la Caixa”: la Missa de la Coronació  

 

Aquest any, l’Obra Social ”la Caixa” ha decidit apostar per un nou concert en 

format participatiu. Es tracta de la Missa de la Coronació, que interpretaran més 

de 130 cantants pertanyents a diferents cors. Aquesta iniciativa de l’Obra 

Social ”la Caixa”, amb la col·laboració de l’Auditori de Galícia i la Real 

Filharmonía de Galicia, constitueix una experiència enriquidora que convida els 

cors gallecs amb certs coneixements musicals a fer realitat un somni: cantar una 

de les obres més emotives de Mozart al costat d’una orquestra i un director 

professionals. 

 

Sota la direcció del prestigiós director Jonathan Webb, actuaran a l’escenari la 

Real Filharmonía de Galicia i el Coro de la Fundación Príncipe de Asturias, i 

també un destacat conjunt de solistes format per Marta Mathéu, soprano; 

Cristina Faus, mezzosoprano, Juan Sancho, tenor, i David Menéndez, baríton, 

als quals s’afegiran els 133 participants dels cors següents: Coro La Antigua, 

Coro Solfa, Coral Alfaia, Coro Madrigalia i Coro del Conservatorio de 

Santiago.  

 

Quinze anys d’experiència  

 

La iniciativa dels concerts participatius de l’Obra Social ”la Caixa” va sorgir l’any 

1995 a Barcelona amb la interpretació del Messies de Händel. Aquest projecte 

va néixer amb els objectius de reconèixer i estimular la pràctica social del cant i 

de la música que es duu a terme a les associacions corals, i també promoure la 

cohesió social en l’àmbit de la cultura. Des de llavors, més de 20.500 

participants han cantat les parts corals d’aquest emblemàtic oratori, i prop de 

198.400 persones han assistit als concerts programats a ciutats com ara 

València, Tenerife, Barcelona, Madrid, Palma, Sevilla, Santiago de Compostel·la, 

Sant Sebastià, Girona i Valladolid, entre d’altres. 

 

Des del 2008 el Programa de Música de la Fundació ”la Caixa” ha posat en 

marxa diferents produccions en format participatiu, com el Carmina Burana, el 

Rèquiem de Mozart i, aquesta vegada, la Missa de la Coronació, també de 

Mozart.  

 

 

 

 



Precisament l’èxit dels concerts participatius, la voluntat de l’entitat d’acostar les 

diferents manifestacions artístiques a tota mena de públic i l’experiència positiva, 

tant per als cors com per a les persones a títol individual que han participat en 

aquest projecte, han impulsat l’Obra Social ”la Caixa” a organitzar un concert 

participatiu a Santiago amb una altra de les obres de referència del compositor 

austríac.  

 

CONCERTS PARTICIPATIUS DE L’OBRA SOCIAL ”LA CAIXA” 
 

Missa de la Coronació 
Divendres 24 de setembre de 2010 
 
Auditori de Galícia  

 
Real Filharmonía de Galicia 
Coro de la Fundación Príncipe de Asturias 
 
Marta Mathéu, soprano 
Cristina Faus, mezzosoprano 
Juan Sancho, tenor 

David Menéndez, baríton 
 

Coro La Antigua 
Coro de Solfa 
Coral Alfaia 
Coro Madrigalia 
Coro del Conservatorio de Santiago 

 

Direcció: Jonathan Webb 

 
Organització tècnica 
Departament de Música de la Fundació ”la Caixa” 
 
Servei d’Informació  
Obra Social Fundació ”la Caixa” 
De dilluns a diumenge, de 9 a 20 h 
Tel. 902 223 040 
www.laCaixa.es/ObraSocial 
 

 

 
Per a més informació: 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Sonia Oquendo. Tel. 676 063 617 soquendo@fundaciolacaixa.es 
Jesús N. Arroyo. Tel. 629 791 296 jnarroyo@fundacionlacaixa.es  
http://www.lacaixa.es/obrasocial  
 
Sala de Premsa Multimèdia  
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  
 


