
 

Nota de premsa 

 
La producció s’emmarca en el programa de concerts participatius de l’Obra 

Social ”la Caixa”, que vol acostar la música simfonicocoral a tots els públics 

 
 

L’Obra Social ”la Caixa” estrena a l’Auditorio 
Nacional un nou concert en format participatiu: 

Grans cors d’òpera  
 

 

• L’Obra Social ”la Caixa”, en col·laboració amb l’Orquesta y Coro 
Nacionales de España (OCNE) de l’Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música (INAEM), presenta a l’Auditorio Nacional 
de Música el concert participatiu Grans cors d’òpera. 

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

format participatiu a la ciutat de Madrid després de l’èxit d’El 
Messies, de Händel, i el Carmina Burana, de Carl Orff.  

 
• Aquesta vegada, 380 cantants tindran l’oportunitat de participar, 

després d’un intens treball de preparació des del mes d’abril passat, 
en un gran esdeveniment musical juntament amb l’Orquesta y Coro 
Nacionales de España i sota la batuta d’un dels directors espanyols 
més prestigiosos del moment: Josep Pons. 

 
• En aquest nou concert participatiu organitzat per l’Obra Social ”la 

Caixa” es podran escoltar algunes de les parts corals de les òperes 
més cèlebres de la història, com ara la «Marxa dels torejadors» de 
Carmen (Georges Bizet), l’«Escena triomfal» d’Aïda (Giuseppe 
Verdi), el «Cor a bocca chiusa» de Madama Butterfly (Giacomo 
Puccini) i les «Danses polovtsianes» d’El príncep Igor (Aleksandr 
Borodin). 

 
• El concert participatiu Grans cors d’òpera tindrà lloc a l’Auditorio 

Nacional de Música de Madrid els dies 10 i 11 de juny, a les 19.30 h. 
 
 



Madrid, 9 de juny de 2011. Els concerts participatius que l’Obra Social ”la 

Caixa” impulsa des de fa més de quinze anys ofereixen a les persones 

aficionades a la música l’oportunitat de participar en un important projecte 

pedagògic i un extraordinari espectacle musical de gran envergadura, al costat 

de músics i intèrprets professionals de reconegut prestigi internacional.  

 

L’Obra Social ”la Caixa” organitza des de fa anys a Madrid, durant els mesos 

de tardor, el concert participatiu d’El Messies de Händel. A més, els dos últims 

anys els aficionats a la música coral han pogut participar en un segon concert 

participatiu de l’Obra Social ”la Caixa” interpretant el Carmina Burana de Carl 

Orff. 

 

Ara, l’entitat amplia la seva proposta a Madrid amb la programació, per 

primera vegada, d’un nou concert en el qual els participants individuals 

interpretaran alguns dels cors més cèlebres de la història de l’òpera.  

 

Com és habitual en els concerts participatius que organitza l’Obra Social ”la 

Caixa”, un equip de professionals s’ha fet càrrec de la preparació dels 380 
participants que cantaran una selecció de grans cors d’òpera. Sota la direcció 

als assajos de Joan Cabero, director del Coro Nacional de España, i Jerónimo 

Marín, els cantants han assolit els objectius que els permetran participar en 

aquesta nova i singular celebració col·lectiva de la música. 

 

La convocatòria d’aquest nou projecte de concerts participatius ha obtingut un 

gran èxit, i hi intervindrà un ampli i variat conjunt de cantants individuals de 

totes les edats i professions, després de l’intens treball de preparació que 
s’ha fet des del mes d’abril. 
 

En aquest nou concert participatiu es preveu que els cantants interpretin, amb 

l’Orquesta y Coro Nacionales de España, algunes de les parts corals més 

emblemàtiques de la història de l’òpera. Així, entre altres, sonaran fragments 

d’òperes de Georges Bizet (Carmen), Giuseppe Verdi (Aïda, Il Trovatore, La 

Traviata i Nabucco), Héctor Berlioz (Benvenuto Cellini), Modest Mussorgski 

(Boris Godunov), Giacomo Puccini (Madama Butterfly), Ludwig van Beethoven 

(Fidelio) i W. A. Mozart (Idomeneo). 

 
 



Més de quinze anys d’experiència 
 

Els concerts participatius de l’Obra Social ”la Caixa” constitueixen una 

experiència única que posa en contacte cantants aficionats a la música coral 

amb orquestres, solistes i directors de prestigi internacional per interpretar 

obres emblemàtiques del repertori simfonicocoral de tots els temps. 

 

L’Obra Social ”la Caixa” impulsa aquesta activitat participativa, que va 

començar a Barcelona l’any 1995 amb El Messies de Händel i que ha portat, 

més endavant, a diverses ciutats espanyoles que s’han afegit al projecte, amb 

un important èxit d’acollida i participació. El repertori s’ha ampliat a altres obres 

simfonicocorals. 

 

Des del 1995, més de 24.000 participants han cantat les parts corals de les 

obres programades i prop de 235.000 persones han assistit als concerts que 

s’han fet a nombroses ciutats espanyoles, entre les quals hi ha Madrid, 

Barcelona, València, Sevilla, Saragossa, Palma de Mallorca, Santiago de 

Compostel·la, Sant Sebastià, Tenerife i Valladolid.  

 



 

 
CONCERTS PARTICIPATIUS DE L’OBRA SOCIAL ”LA CAIXA” 

En col·laboració amb l’OCNE de l’INAEM 
 

Grans cors d’òpera 
 

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA (Sala Sinfónica) 
Divendres 10 i dissabte 11 de juny de 2011, a les 19.30 h 

 
 

ORQUESTA NACIONAL DE ESPAÑA 
Josep Pons, director artístic i titular 

 

CORO NACIONAL DE ESPAÑA 
Joan Cabero, director 

 

PARTICIPANTS INDIVIDUALS 
Joan Cabero i Jerónimo Marín, directors preparadors 

 
Direcció: JOSEP PONS 

 
Organització tècnica 
Departament de Projectes Culturals de l’Obra Social ”la Caixa” i OCNE 

 
Servei d’Informació 
Obra Social ”la Caixa” 

Tel. 902 22 30 40 

De dilluns a diumenge, de 9 a 20 h 

www.laCaixa.es/ObraSocial  

 

 

Més informació: 

Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Juan A. García – 91 330 73 17 / 608 21 30 95 / jagarcia@fundaciolacaixa.es  

Josué García – 93 404 61 51 / 638 14 63 30 / jgarcial@fundaciolacaixa.es  

http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 

 
Sala de Premsa Multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  


