
 

 

Nota de premsa 

 
Els concerts participatius El Messies de 

l’Obra Social ”la Caixa”, en directe a través 
d’internet  

 

• Des de 1995 l’Obra Social ”la Caixa” impulsa el Concert participatiu El 

Messies. Es tracta d’una oportunitat única que reuneix prestigiosos 

músics professionals i cantants aficionats a la música coral amb un únic 

objectiu: interpretar El Messies de Händel.  

 

• Amb la finalitat de preparar amb garanties els concerts, des del mes 

d’octubre, els ciutadans catalans i madrilenys que participen en la 

iniciativa assagen les parts corals de l’oratori. A partir d’avui, ho fan 

dirigits per qui serà el director del concert, els prestigiosos directors 

internacionals Harry Bicket a Barcelona i Fabio Biondi a Madrid.  

 

• A Barcelona, el Concert participatiu El Messies de l’Obra Social ”la Caixa” 

tindrà lloc el dilluns 13 i el dimarts 14 de desembre al Palau de la Música i 

a Madrid es farà el dimarts 14 i el dimecres 15 de desembre del mateix 

mes a l’Auditorio Nacional. La iniciativa s’organitza també en set ciutats 

més, entre les quals hi ha Santander, Las Palmas o Sevilla.  

 

• Per tercer any consecutiu, els concerts de Barcelona i de Madrid es 

podran seguir en directe des de la Sala de Premsa Multimèdia de l’Obra 

Social ”la Caixa” http://premsa.lacaixa.es/obrasocial i des del web de 

l’Obra Social ”la Caixa”: www.lacaixa.es/obrasocial  

 

 

Barcelona, 13 de desembre de 2010. El tradicional Concert participatiu El 

Messies, impulsat per l’Obra Social ”la Caixa”, torna a escena. La iniciativa 

constitueix una experiència enriquidora que convida els aficionats de la música 

coral amb coneixements musicals a fer realitat un somni: cantar algunes de les 

parts corals del gran oratori de Händel amb una gran orquestra i en escenaris 

emblemàtics de referència. A Madrid, concretament a l’Auditorio Nacional de 

Madrid i a Barcelona, al Palau de la Música.  

 

A Barcelona, sota la batuta del prestigiós director Harry Bicket, els dies 13 i 14 

de desembre actuaran al Palau de la Música l’orquestra i el cor The English 



Concert i un conjunt destacat de solistes format per Lucy Crowe (soprano) 

Jennifer Johnston (mezzosoprano), Andrew Tortise (tenor) i David Soar 

(baix).  

 

En el cas de Madrid, serà Fabio Biondi qui conduirà els concerts. L’orquestra 

Europa Galante i el cor Accentus, juntament amb Roberta Invernizzi 

(soprano), Xavier Sabata (contratenor), Ferdinand von Bothemer (tenor) i 

Johannes Weisser (baix), actuaran a l’Auditorio Nacional els dies 14 i 15 de 

desembre.  

 

Barcelona   dilluns 13 i dimarts 14 de desembre       Palau de la Música (20h – 22.30h aprox.) 

 

Madrid       dimarts 14 i dimecres 15 de desembre     Auditorio Nacional  (20h – 22.30h aprox.) 

 

 

Una oportunitat única: veure’l en directe a través d’Internet 

 

Tant el concert del dilluns 13 a Barcelona, com el de dimarts 14 a Madrid, es 

podran seguir en directe, a partir de les 20h (i fins aproximadament les 

22.30h), a través del web de l’Obra Social ”la Caixa”, www.lacaixa.es/obrasocial, i 

de la Sala de Premsa Multimèdia de l’Obra Social ”la Caixa”: 

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/retransmisiones.html  

 

 

Un recorregut per nou ciutats 

 

A banda de Madrid i Barcelona, El Messies de l’Obra Social ”la Caixa” també es 

farà present a Palma, Santander, Pamplona i Sevilla, entre altres poblacions. 

Aquestes ciutats també tindran directors de prestigi, com ara Paul McCreesh o 

Robert King. Aquest projecte neix amb l’objectiu de reconèixer i estimular la 

pràctica social del cant i de la música, alhora que promou la cohesió social en 

l’àmbit de la cultura.  

 

Els concerts participatius El Messies de l’Obra Social ”la Caixa” es van iniciar 

l’any 1995 a Barcelona. Des d’aleshores, més de 24.000 participants individuals 

han cantat les parts corals del cèlebre oratori i gairebé 250.000 persones han 

assistit als concerts programats. 

 
  

Per a més informació: 

 

Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 



Josué Garcia. Tel.: 638 14 63 30. jgarcial@fundacionlacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial  

 

Sala de Premsa Multimèdia  

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  

 


