
 

 

 

Nota de premsa 

 
Aquesta iniciativa de l'Obra Social "la Caixa" en col·laboració amb la Real 
Orquesta Sinfónica de Sevilla convida a les agrupacions corals a cantar 
aquesta popular obra de Carl Orff al costat d'intèrprets de reconegut prestigi 

 
Més de 230 andalusos cantaran en el 

concert participatiu de l'Obra Social "la 
Caixa" Carmina Burana 

 

 

• L'Obra Social "la Caixa", en col·laboració amb la Real Orquesta 
Sinfónica de Sevilla, presenta dos nous concerts participatius: 
Carmina Burana de Carl Orff, que tindran lloc el dijous 22 i el 
divendres 23 de desembre al Teatro de la Maestranza de Sevilla. Es 
tracta de la primera vegada que l'Obra Social "la Caixa" organitza a 
Sevilla concerts participatius amb aquesta emblemàtica peça. 

 
• Aquesta iniciativa compta amb la participació de set agrupacions 

corals andaluses, amb més de 230 cantants no professionals. Al 
costat de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, el Cor de la 
Asociación de Amigos del Teatro de la Maestranza, els Niños 
Cantores de la Escolanía de los Palacios, i un conjunt destacat de 
solistes, interpretaran les parts corals de Carmina Burana. 
 
Després d'un intens treball de preparació, els cors han assolit els 
objectius marcats pel director Pedro Halffter per poder participar en 
aquesta emotiva celebració col·lectiva de la música. 

 
• Més de 28.000 persones han participat en els diferents concerts 

participatius organitzats per l'Obra Social "la Caixa" des de 1995, i 
gairebé 266.000 persones han assistit als concerts realitzats per 
tota la geografia espanyola. 

 
 
Sevilla, 22 desembre 2011.- 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. 
 
Al ja tradicional Messies de Händel, l'Obra Social "la Caixa" ha sumat des de 
2008 altres obres com Carmina Burana de Carl Orff, la Missa de la Coronació 
de W. A. Mozart o l'Oratori de Nadal de J. S. Bach. 
 
Un equip de professionals d'extraordinària qualitat s'ha fet càrrec de la 
preparació dels cors participants que, des de les seves butaques, cantaran una 
de les obres corals més populars i contundents del segle XX: Carmina Burana 
de Carl Orff. Composta com a cantata escènica l'any 1937 i inspirada en la 
col·lecció homònima de cançons i poemes goliards dels segles XII i XIII, Orff 
presenta la vessant més humana de la vida, amb una música vigorosa i 
personal que fascina per la seva impressionant i pretesa simplicitat. 
 
Així, després dels assajos realitzats en els últims mesos, tots participen en un 
esdeveniment musical que és alguna cosa més que una nova versió de 
Carmina Burana. Aquesta coproducció de l'Obra Social "la Caixa" i la Reial 
Orquestra Simfònica de Sevilla constitueix una experiència enriquidora que 
convida als cors de la regió a fer realitat un somni: cantar aquesta bellíssima 
obra al costat d'una orquestra i un director professionals. 
 
Més de 230 cantants aficionats participaran en aquest nou concert en format 
participatiu a Sevilla. Formen part de set agrupacions corals: Camerata Vocal 
Concertante, el Cor de l'Ateneo de Sevilla, el Cor de la Sociedad Musical de 
Sevilla, el Cor de la Universidad de Huelva, el Cor Manuel de Falla del 
Conservatori Superior de Sevilla, l'Orfeón Portuense i l'Orfeón Vírgen de la 
Escalera. 
 
Sota la batuta del prestigiós director Pedro Halffter, actuaran des de l'escenari 
la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, el Cor de l'Asociación de Amigos del 
Teatro de la Maestranza y els Niños Cantores de l'Escolania de los Palacios, 
així com un destacat conjunt de solistes format per Judith Pezo (soprano), Jordi 
Domènech (contratenor) i Thomas Mohr (baríton). 
 
  
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. 
 
 
Pedro Halffter 

 
Pedro Halffter Caro, nascut a Madrid el 1971, és Director Artístic del Teatro de 
la Maestranza, i Director Artístic i Titular de la Real Orquesta Sinfónica de 
Sevilla i de l'Orquesta Filarmónica de Gran Canària. Des de 2001 a 2004 va ser 
Principal Director Invitat de l'Orquestra Simfònica de Nuremberg, càrrec que va 
compaginar amb el de director titular de l'Orquestra de Joves del festival de 
Bayreuth durant els anys 2002 i 2003. 
 
Considerat com un dels directors més importants del repertori simfònic de la 
seva generació, la seva exitosa trajectòria en el terreny de la lírica, l'ha portat a 
dirigir un extens repertori de més de trenta títols operístics entre els que 
recentment destaquen, Fanciulla del West de G . Puccini o Tristany i Isolda de 
R. Wagner, a més de Carmen de G. Bizet i Norma de V. Bellini al costat de 
l'Orquestra Filharmònica de Dresden i Orpheus und Euridyke d'E. Krenek al 
Teatro Real. 
 
 
 



 
Concerts participatius de l'Obra Social ”la Caixa” 

 
 

Carmina Burana, Carl Orff 
 

Dijous 22 de desembre i  
Divendres 23 de desembre de 2011 a les 20.30 hores 

 

 
Teatro de la Maestranza 
Paseo Cristóbal Colón, 22 
 
EN COL·LABORACIÓ AMB LA REAL ORQUESTA SINFÓNICA DE 
SEVILLA   
 
Cor de l'Asociación de Amigos del Teatro de la Maestranza i Niños 
Cantores de la Escolanía de los Palacios 
 
Judith Pezoa, soprano 
Jordi Domènech, contratenor 
Thomas Mohr, baix 
 
CORS PARTICIPANTS 
Camerata Vocal Concertante 
Coro de la Universidad de Huelva 
Coro del Ateneo de Sevilla 
Orfeón Portuense  
Coro de la Sociedad Musical de Sevilla 
Coro Manuel de Falla 
Orfeón Vírgen de la Escalera 
 
Direcció: Pedro Halffter  
 
Organització tècnica:  
Departament de Música de la Fundacin ”la Caixa” 
 

 

 
Per a més informació: 
Departament de Comunicació de l'Obra Social "la Caixa" 
Ruth Loza - 607 18 56 68 / rloza@grupoblc.com 
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 TELES  
NOMÉS ES PODEN EMETRE 3 MINUTS DEL  

CONCERT. LES EMISSIONS QUE SUPEREN AQUEST LÍMIT SERÀ 
RESPONSABILITAT DEL MITJÀ DE COMUNICACIÓ 


