
                                             

 
 

Nota de premsa 
 
Aquesta iniciativa de l'Obra Social "la Caixa" en col·laboració amb l'Orquestra 
Simfònica de Bilbao convida a les agrupacions corals de la ciutat a cantar la 
cèlebre composició de Mozart al costat d'intèrprets de reconegut prestigi 
 

290 cantants bilbaïns interpreten el concert 
participatiu del Requiem de Mozart de  

l'Obra Social "la Caixa" sota la direcció de  
Marzio Conti 

 
• Per primer cop, arriba a Bilbao el concert participatiu del Requiem 

de Mozart impulsat per l'Obra Social "la Caixa" en col·laboració 
amb l'Orquestra Simfònica de Bilbao. Una iniciativa que compta 
amb la participació de prop de 290 cantants de set agrupacions 
corals de la província, a les quals s'ha sumat el Cor Líric de 
Cantàbria. 

 
• El concert compta amb la participació d'una de les orquestres més 

destacades d'Espanya, l'Orquestra Simfònica de Bilbao, i amb un 
cor tan reconegut com El Lleó d'Or, que al costat dels solistes 
Raquel Lojendio, Cristina Faus, Agustín Prunell-Friend i Josep-
Miquel Ramón, les agrupacions corals Coral Ondarreta, la Coral 
Santa Maria de Portugalete, el Cor de Cambra de Galdakao Los 
Tonos Humanos, el Cor de Cambra Doinuzahar, el Cor de la 
Universitat del País Basc, el Cor Jatorki, el Cor líric de Cantàbria i el 
Inmakuladako Abeslariak, i sota la direcció del prestigiós director 
italià Marzio Conti, ens oferiran una emotiva interpretació del gran 
oratori de Mozart. 

 
• El concert participatiu del Requiem de Mozart, que l'Obra Social "la 

Caixa" organitza en col·laboració amb l'Orquestra Simfònica de 
Bilbao, tindrà lloc al Palau Euskalduna Jauregia el 24 de novembre 
a les 20 hores. 

 
• Més de 24.000 persones han participat en els diferents concerts 

participatius organitzats per l'Obra Social "la Caixa" des de 1995, i 



gairebé 235.000 persones han assistit als concerts realitzats per 
tota la geografia espanyola. 

 
 
Bilbao, 24 de novembre de 2011.– Els concerts participatius que l'Obra Social 
"la Caixa" organitza a diverses ciutats espanyoles, constitueixen una 
experiència enriquidora que convida els aficionats a la música coral i amb certs 
coneixements musicals a fer realitat un somni: cantar algunes de les parts 
corals d'aquest gran oratori amb un director i solistes de reconegut prestigi 
internacional, en marcs tan singulars com ho és en aquest cas el Palau 
Euskalduna Jauregia. 
 
Un equip de professionals d'extraordinària qualitat s'ha fet càrrec de la 
preparació de les corals participants que, des de les seves butaques, cantaran 
algunes de les parts corals del cèlebre oratori Requiem de Mozart. 
 
Després dels assajos realitzats en els últims mesos, tots participen en un 
esdeveniment musical que és alguna cosa més que una nova versió del 
Requiem de Mozart: Es tracta de cantar junts, en un emotiu espai de 
comunicació i convivència, el gran oratori de Mozart. 
 
Sota la direcció de Marzio Conti, actuen al Palau Euskalduna, l'Orquestra 
Simfònica de Bilbao, el cor El Lleó d'Or i els solistes Raquel Lojendio, 
Cristina Faus, Agustín Prunell-Friend i Josep-Miquel Ramon, juntament 
amb la Coral Ondarreta, la Coral Santa Maria de Portugalete, el Cor de 
Cambra de Galdakao dels Tons Humans, el Cor de Cambra Doinuzahar, el 
Cor de la Universitat del País Basc, el Cor Jatorki, el Cor Líric de 
Cantàbria i el Inmakuladako Abeslariak. 
 
Més de quinze anys d'experiència 
 
Els concerts participatius de l'Obra Social "la Caixa" constitueixen una 
experiència única que reuneix cantants aficionats a la música coral juntament 
amb orquestres, solistes i directors de prestigi internacional en la interpretació 
d'obres emblemàtiques del repertori simfònic-coral de tots els temps. 
 
L'Obra Social "la Caixa" impulsa aquesta activitat participativa, que es va iniciar 
a Barcelona el 1995 amb El Messies de Händel i que ha portat, posteriorment, 
a diverses ciutats espanyoles que s'han sumat al projecte amb un important èxit 
d'acollida i participació. El repertori ha estat ampliat a altres obres simfònic-
corals. 



 
Des de 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 
realitzats en nombroses ciutats espanyoles. 
 
Marzio Conti 
 
Nascut a Florència, va iniciar la seva carrera artística com a flautista però va 
decidir abandonar la seva brillant carrera de solista i professor per dedicar-se 
plenament a la direcció orquestral. Col·labora regularment amb organitzacions i 
orquestres italianes i internacionals, com l'Orquestra del Teatre Regio de Torí, 
l'Orquestra del Teatre Massimo de Palerm, l'Orquestra del Teatre Bellini de 
Catània, l'Orquestra Regional de Toscana, l'Orquestra de Pàdua i del Veneto, 
la Orquestra Haydn de Bolzano, la National Symphony Orchestra d'Irlanda, 
l'Orquestra de la Picardia, l'Orquestra de Cannes i de la Costa Blava, 
l'Orquestra Simfònica de Porto. Així mateix, col·labora amb solistes de prestigi i 
fama internacionals com Barbara Hendricks, Mischa Majsky, Boris Belkin, 
Renato Bruson ... 
 
Actualment és el director del Teatre Marrucino di Chieti, director principal de 
l'Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra i el director artístic de l'Orquestra 
Simfònica de San Remo. 



 
 

CONCERTS PARTICIPATIUS DE L'OBRA SOCIAL ”LA CAIXA” 
 

Requiem, W.A. Mozart 
24 de novembre de  2011 a les 20.00 hores 
 
 

Palau Euskalduna Jauregia 
 
EN COL·LABORACIÓ AMB L'ORQUESTRA SIMFÒNICA DE BILBAO   
 

Orquestra Simfònica de Bilbao i el cor EL León de Oro  

 
Raquel Lojendio, soprano 
Cristina Faus, mezzosoprano 
Agustín Prunell-Friend, tenor 
Josep-Miquel Ramón, baríton 
 
 
Coral Ondarreta 
Coral Santa María de Portugalete 
Cor de Cambra de Galdakao los Tonos Humanos 
Cor de Cambra Doinuzahar 
Cor de la Universitat del País Basc 
Cor Jatorki 
Cor Líric de Cantàbria 
Inmakuladako Abeslariak  
 
 
Dirección: Marzio Conti  
 
Organización tècnica 
Departament de Projectes Culturals de l'Obra Social ”la Caixa” 
 
Servei d'Informació  
Obra Social Fundació ”la Caixa” 
De dilluns a diumenge, de 9 a 20 hores 
Tel.: 902 22 30 40 
www.laCaixa.es/ObraSocial  
 
 
Per a  més informació: 
Departament de Comunicació de l'Obra Social “la Caixa” 
Ruth Loza 607185 668  
Izaskun Azkona 94 435 62 48 / iazcona@lacaixa.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 
 
 
 

 

 
NOTA PER A RÀDIOS I TELEVISIONS  

NOMÉS ES PODEN ENREGISTRAR 3 MINUTS DEL  
CONCERT. LES GRAVACIONS QUE SUPERIN AQUEST LÍMIT 

SERAN RESPONSABILITAT DEL MITJÀ DE COMUNICACIÓ 


