
 
              Nota de premsa 

      
Per quart any consecutiu, el concert també es podrà seguir en directe des 

de la web de l'Obra Social "la Caixa": www.lacaixa.es/obrasocial  

 

Més de 400 cantants de Barcelona 
interpreten el concert participatiu d'El 

Messies de l'Obra Social "la Caixa" sota la 
direcció de Robert King 

 

• Els concerts participatius de l’Obra Social ”la Caixa” ofereixen a les 

persones aficionades a la música coral l'oportunitat de participar en 

una emotiva celebració col·lectiva de la música, al costat de músics 

i intèrprets professionals de reconegut prestigi internacional.  

 

• La interpretació conjunta d'El Messies, una de les obres més 

emblemàtiques i significatives del repertori de tots els temps, ha 

registrat un nou èxit de participació, amb un xifra de més de 400 

cantants no professionals en cadascun dels dos concerts 

programats per l'Obra Social "la Caixa". 

 

• Iniciat el 1995 a Barcelona, aquest projecte va néixer amb l'objectiu 

de reconèixer i estimular la pràctica social del cant i de la música 

que es porta a terme des de les associacions corals, i de promoure 

la cohesió social en l'àmbit de la cultura.  

 

• Els concerts d’aquest any compta amb la participació d’una de les 

orquestres d’instruments d’època més destacades del panorama 

actual: The King's Consort, que juntament amb els cantaires i sota 

la batuta del prestigiós director Robert King, ens oferiran una 

emotiva interpretació del gran oratori de Händel.  

 

• Més de 28.000 persones han participat en els diferents concerts 

participatius organitzats per l’Obra Social ”la Caixa” des del 1995, i 

prop de 266.000 persones han assistit als concerts oferts per tota la 

geografia espanyola.  

 

• Els concerts participatius d'El Messies de l’Obra Social “la Caixa” 

tindran lloc al Palau de la Música de Barcelona els dies 12 i 13 de 

desembre a les 20 hores. 



Barcelona, 12 de desembre de 2011.- Un equip de professionals 
d'extraordinària qualitat i de reconegut prestigi s'ha fet càrrec de la preparació 
dels participants individuals dels concerts participatius d'El Messies de l'Obra 
Social “la Caixa”, que, des de les seves respectives butaques, cantaran els dies 
12 i 13 de desembre al Palau de la Música Catalana les parts corals del cèlebre 
oratori de Händel. 
 
Els directors, preparadors i pianistes duen a terme un intens treball de 
preparació dels cantants, que han vist créixer l’obra, assaig rere assaig, durant 
tres mesos de treball i convivència musical. Tots han assolit els objectius 
marcats pel director, Robert King, per oferir-nos una emotiva interpretació d’una 
de les obres més destacades i significatives del repertori de la música clàssica:  
El Messies de Händel. 
 
Els concerts participatius de El Messies de l’Obra Social ”la Caixa” 
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 del gran oratori de Händel amb una gran orquestra i 
en un marc tan emblemàtic com el del Palau de la Música Catalana. 
 
Després de tres mesos de preparació conjunta, tots participen en un 
esdeveniment musical que és alguna cosa més que una nova versió El 

Messies: es tracta de cantar plegats, en un emotiu espai de comunicació i 
convivència, el missatge d’esperança i concòrdia entre els pobles que inspira el 
gran oratori de Händel.  
 
Aquesta nova edició dels concerts participatius d’El Messies a la ciutat de 
Barcelona es caracteritza per l’àmplia diversitat del conjunt de participants 
individuals, els quals, amb una gran varietat d’edats i professions, formen un 
mosaic representatiu de la ciutadania que té en comú un interès especial per la 
música coral.  
 
Sota la direcció de Robert King actuen al Palau de la Música, l’orquestra i el 
cor The King's Consort i un conjunt destacat de solistes format per Julia 

Doyle (soprano), Hilary Summers (contralt), Joshua Ellicott (tenor), David 

Wilson-Johnson (baix) i els més de 400 cantaires participants en aquesta 

edició. 
 
 



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

 
El concert del dilluns 12 al Palau de la Música es podrà seguir en directe, a 
partir de les 20h (i fins aproximadament les 22.30h), a través del web de 
l’Obra Social ”la Caixa”, http://obrasocial.lacaixa.es/home/obrasocial2_ca.html. 
És la quarta ocasió en què l'entitat retransmet el concert en directe online per 
tal de fer arribar al màxim de públic possible aquesta iniciativa. 
 

 

Més de quinze anys d’experiència  

 
Els concerts participatius de l’Obra Social ”la Caixa” constitueixen una 
experiència única que aplega cantants aficionats a la música coral juntament 
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 el 1995 amb El Messies de Händel i que s’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 28.000 participants han cantat les parts corals de les 
obres programades, i prop de 266.000 persones han assistit als concerts 
oferts a nombroses ciutats espanyoles.  
 

 

THE KING'S CONSORT, cor i orquestra 

 

Fundat el 1980, The King’s Consort és una de les agrupacions europees 
d’instruments d’època més destacades del panorama actual. Sota la direcció 
del seu fundador, Robert King, i juntament amb el seu aclamat cor The Choir of 
The King’s Consort, actua tant en formació de cambra com d’orquestra, i 
ofereix concerts als escenaris més importants d’arreu del món.  
 
Ha actuat en gairebé tots els països europeus, com també al Japó, Hong Kong, 
l’Extrem Orient i el continent americà. Ha publicat gairebé un centenar de 
treballs discogràfics, molts dels quals han obtingut prestigiosos premis 
internacionals, amb més d’un milió i mig de còpies venudes. També ha 
participat en les bandes sonores de conegudes produccions cinematogràfiques 
de Hollywood. 
 



El seu repertori abraça des del segle xvi fins a l’actualitat. A més de ser 
mundialment conegut per les seves versions d’obres de compositors del 
període barroc com Bach, Händel, Purcell i Vivaldi, i d’autors del classicisme 
com Mozart i Haydn, interpreta també música dels segles xix i xx de Brahms, 
Britten, Gershwin, Kern, Mendelssohn, Rossini i molts d’altres. Compositors 
contemporanis com Michael Finnissy i Michael Berkeley han creat obres 
exclusives per a The King’s Consort. 
 
Els seus projectes més destacats per a aquesta temporada inclouen els 
Rèquiem de Mozart i de Michael Haydn a Lucerna; La reina de les fades de 
Purcell a Viena; la Missa en si menor de Bach a Barcelona; Dido i Enees de 
Purcell, amb la soprano Carolyn Sampson, al Concertgebouw d’Amsterdam i al 
Theater an der Wien; un programa de duets per a contratenors de Purcell i 
Blow, amb Iestyn Davies i Robin Blaze, a França i al Wigmore Hall de Londres; 
una gira de nou concerts per al Festival Internacional de Música de Canàries, i 
una extensa gira per Europa amb El Messies de Händel. 
 

 

ROBERT KING, director 

 

Robert King és unànimement reconegut com un dels directors britànics més 
destacats de la seva generació. Nascut el 1960, va iniciar la seva formació com 
a membre del prestigiós St John’s College Choir de Cambridge. El 1980, durant 
la seva estada a la Universitat de Cambridge, va fundar el cor i l’orquestra 
d’instruments d’època The King’s Consort, amb els quals ha obtingut un gran 
prestigi arreu del món. 
 
En l’actualitat, combina el seu treball al capdavant de The King’s Consort amb 
una intensa activitat com a director convidat. En aquest camp, ha dirigit moltes 
de les orquestres simfòniques i filharmòniques europees i americanes més 
importants. És també un excel·lent director de cor que ha treballat igualment 
amb les agrupacions més prestigioses. En l’àmbit operístic, ha dirigit 
nombroses obres de Händel i Purcell als teatres més emblemàtics. A més de 
les seves aclamades versions de música barroca, el seu repertori inclou obres 
dels períodes clàssic i romàntic, tant simfòniques com corals, amb un èmfasi 
especial en la música de Mozart, Haydn i Mendelssohn. També està 
especialitzat en els compositors anglesos d’inicis del segle xx, i particularment 
en els treballs de Vaughan Williams. 
 
Reconegut com un dels principals experts en la música de Purcell, va ser 
director artístic del festival commemoratiu del tercer centenari de la mort del 
compositor, celebrat al Wigmore Hall de Londres el 1995. També és autor 



d’una biografia de Purcell considerada per la crítica com la definitiva. Col·labora 
amb freqüència amb la BBC, per a la qual ha escrit i presentat nombrosos 
programes. En l’àmbit de la música per al cinema, ha treballat com a assessor 
musical de directors com Ridley Scott i de compositors com Hans Zimmer. 
 
 
 
 
CONCERTS PARTICIPATIUS DE L’OBRA SOCIAL ”LA CAIXA” 
 

El Messies de G. F. Händel 
12 i 13 de desembre de 2011, a les 20 hores 
 
Palau de la Música Catalana 
 
 
THE KING’S CONSORT (cor i orquestra) 
 
Julia Doyle, soprano 

Hilary Summers, contralt 

Joshua Ellicott, tenor 

David Wilson-Johnson, baix 

 
PARTICIPANTS INDIVIDUALS 
Joan Cabero i Pablo Larraz, directors preparadors 

 
Direcció - ROBERT KING 
 

 
Organització tècnica: 
Departament de Música de la Fundació ”la Caixa” 
 
Servei d’Informació  
Obra Social Fundació ”la Caixa” 
De dilluns a divendres, de 10 a 20 h 
Tel. 902 22 30 40  
www.laCaixa.es/ObraSocial   
 

 
 

Més informació: 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Josué García – 93 404 61 51 / 638 14 63 30 / jgarcial@fundacionlacaixa.es 
Jesús N. Arroyo – 93 404 60 81 / 629 79 12 96 / jnarroyo@fundacionlacaixa.es  
http://www.lacaixa.es/obrasocial  
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