
                                             

 
 

Nota de premsa 

 

 
La iniciativa de l'Obra Social "la Caixa" bat en aquesta edició el rècord de 
participació de ciutadans aficionats a la música coral 
  
 

Més de 500 ciutadans interpreten el 
concert participatiu d'El Messies de 
Händel de l'Obra Social "la Caixa" 

 
• L'Obra Social "la Caixa" organitza a l'Auditorio Nacional el concert 

participatiu El Messies de Händel, els dies 20 i 21 de desembre de 

2011 a les 20 hores. 

 

• 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 

d'intèrprets professionals de reconegut prestigi internacional. 

 

• Més de 500 cantants no professionals, després d'un intens treball 

de preparació, cantaran algunes de les parts corals del conegut 

oratori de Händel al costat de l'orquestra i cor The King 's Consort i 

sota la batuta de Robert King. 

 

• En total, 28.000 persones han cantat en els diferents concerts 

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

gairebé 266.000 persones han assistit a les representacions 

realitzades per tota la geografia espanyola. 

 

 

Madrid, 20 desembre 2011 .- L'Auditorio Nacional de Música serà l'escenari, 
dimarts 20 i el dimecres 21 de desembre, del concert participatiu d'El Messies 
de Händel organitzat per l'Obra social "la Caixa" i dirigit per Robert King, un 
dels directors britànics de més prestigi internacional. 
 
Aquesta convocatòria del concert a Madrid ha obtingut un gran èxit de 



participació, aconseguint una xifra rècord: 514 ciutadans prendran part en el 
mateix després de l'intens treball de preparació realitzat durant mesos. Les 
agrupacions corals han preparat l'obra, primer individualment i després de 
forma conjunta, amb un equip de professionals en nombroses sessions de 
treball planificades. 
 
Els concerts participatius impulsats per l'Obra Social "la Caixa" 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. Al ja tradicional El Messies de Händel, l'Obra 
Social "la Caixa" ha sumat altres obres en els últims anys com Carmina Burana 
de Carl Orff, el Rèquiem de Mozart, i la Missa de la Coronació de W. A. Mozart. 
 
Aquesta iniciativa de l'Obra Social "la Caixa" constitueix una experiència 
enriquidora que convida els aficionats a la música coral de Madrid a fer realitat 
un somni: cantar una de les obres més emblemàtiques del repertori coral al 
costat d'una orquestra i un director professionals. 
 
Sota la batuta del prestigiós director britànic Robert King, actuaran a l'Auditorio 

Nacional la orquestra i el cor The King 's Consort juntament amb Julia Doyle 
(soprano), Hilary Summers (contralt), Joshua Ellicott (tenor) i David Wilson-
Johnson (baix) i els 514 participants individuals d'aquesta edició. 
 
 
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 28.000 participants han cantat les parts corals de les 
obres programades, i prop de 266.000 persones han assistit als concerts 
realitzats en nombroses ciutats espanyoles. 



 
Robert King, un dels directors britànics més destacats 

 
Robert King és unànimement reconegut com un dels directors britànics més 
destacats de la seva generació. Nascut el 1960, és fundador del cor i 
l'orquestra d'instruments d'època The King 's Consort, amb els quals ha 
obtingut un gran prestigi a tot el món. 
 
En l'actualitat, combina la seva feina al capdavant de The King 's Consort amb 
una intensa activitat com a director convidat de nombroses orquestres 
internacionals. Als Estats Units, ha dirigit les simfòniques del Nou Món de 
Miami, la Nacional de Washington i les de Seattle, Baltimore, Houston, Oregon, 
Detroit, Atlanta, Minnesota i del Pacífic. A Europa, ha dirigit les orquestres més 
importants dels països nòrdics, així com l'Orquestra Simfònica Nacional de la 
RAI, l'Orquestra Verdi de Milà, la Filharmònica de Montecarlo, l'Orquestra de 
Cambra de Zuric, l'Orquestra de Cambra dels Països Baixos , entre moltes 
altres. Ha dirigit igualment formacions com Les Violons du Roy i Hong Kong 
Sinfonietta. 
 
És també un excel · lent director de cor que ha treballat amb agrupacions tan 
destacades com el Cor de Cambra dels Països Baixos, l'Orfeó Donostiarra, el 
Cor de la Ràdio Suïssa, el Collegium Vocale Gent i el cor de cambra BBC 
Singers. En l'àmbit operístic, ha dirigit nombroses obres de Händel i Purcell en 
els teatres més importants. A més dels seus aclamades versions de música 
barroca, el seu repertori també inclou nombroses obres dels períodes clàssic i 
romàntic, tant simfòniques com corals, amb un èmfasi especial en la música de 
Mozart, Haydn i Mendelssohn. Igualment, està especialitzat en els compositors 
anglesos de començaments del segle XX, i particularment en els treballs de 
Vaughan Williams. 
 
 
 



 

 

CONCERTS PARTICIPATIUS DE L'OBRA SOCIAL ”LA CAIXA”  
 

El Messies de G. F. Händel 
20 i 21 de desembre de 2011, a les 20 hores 
 
Auditorio Nacional de Música 
 
 

THE KING’S CONSORT  
   
Julia Doyle, soprano 

Hilary Summers, contralt 

Joshua Ellicott, tenor 

David Wilson-Johnson, baix 
    
DIRECCIÓ – ROBERT KING   
 
514 PARTICIPANTS INDIVIDUALS 
 
 
Organización tècnica 
Departament de Música de la Fundació ”la Caixa” 
 
Servicio de Informació  
Obra Social Fundación ”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” 

Juan A. García – 91 330 73 17 / 608 21 30 95 / jagarcia@fundacionlacaixa.es  
Jesús N. Arroyo – 93 404 60 81 / 629 79 12 96 / jnarroyo@fundacionlacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 

Sala de premsa multimèdia  

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 
 
 


