
 
 

Nota de premsa 
 
Aquesta coproducció de l’Obra Social ”la Caixa” i l’Orquestra Simfònica de 

Barcelona i Nacional de Catalunya vol apropar la música simfonicocoral a tots 

els públics 

 

  

Més de 370 cantaires aficionats participaran en el 
concert participatiu de l’Obra Social ”la Caixa” i 

l'OBC: Un Requiem alemany de Brahms  
 
 
• L’Obra Social ”la Caixa” i l’Orquestra Simfònica de Barcelona i 

Nacional de Catalunya presenten el concert participatiu Ein 

deutsches Requiem de Brahms, que s’interpretarà el dimecres 27 i 
el dijous 28 de juny, a les 21 hores a L’Auditori de Barcelona.  

 
• És el primer cop que l'Obra Social "la Caixa" i l'OBC organitzen un 

concert participatiu amb aquesta magnífica obra. 
 
• Hi participaran més de 370 cantaires no professionals, al costat de 

l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, l'Orfeó 
Català i els solistes Marta Mathéu (soprano) i Gyula Orendt 
(baríton), tots ells sota la batuta del prestigiós director Paul 
Goodwin.  

  
• Els dos directors preparadors han portat a terme un intens treball 

de preparació dels cantaires en els darrers dos mesos, gràcies al 
qual han pogut assolir els objectius marcats per Goodwin, cosa que 
els permetrà 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 del 1995, i 
gairebé 266.000 persones han assistit als concerts oferts per tota la 
geografia espanyola.  

 
 



Barcelona, 27 de juny de 2012-. Els concerts participatius, que impulsa l’Obra 

Social ”la Caixa” des del 1995, ofereixen a les persones aficionades a la música 

coral l’oportunitat de participar en un important projecte pedagògic i un 

espectacle musical de gran magnitud al costat de músics professionals de 

reconegut prestigi internacional.  

 

L’Obra Social ”la Caixa” organitza des de fa més de quinze anys a diferents 

ciutats de l’Estat —entre les quals hi ha Barcelona— el tradicional concert 

participatiu d’El Messies de Händel. Des del 2008, l’entitat ha apostat per 

ampliar el repertori en format participatiu, incloent-hi obres com Carmina 

Burana de Carl Orff, el Requiem i la Missa de la Coronació de W. A. Mozart o 

una selecció de grans cors d'òpera. 

 
Aquest any, per primera vegada, l’Obra Social ”la Caixa” i l’Orquestra Simfònica 

de Barcelona i Nacional de Catalunya impulsen un concert participatiu amb 

l'obra Ein deutsches Requiem de Johannes Brahms. Estrenada l'any 1869, 

Un Requiem alemany es una composició del compositor romàntic alemany per 

a soprano, baríton, cor i orquestra a mig camí entre la cantata i l'oratori. 

 

En aquesta ocasió, serà interpretat per més de 370 participants individuals. 

Aquesta iniciativa constitueix una experiència enriquidora que convida els 

cantaires amb certs coneixements musicals a fer realitat un somni: cantar les 

parts corals d’una de les obres més intenses de Brahms juntament amb una 

orquestra i un director professionals. 

 

Sota la direcció del prestigiós director britànic Paul Goodwin, actuaran des de 

l’escenari l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, l' 

Orfeó Català i els solistes Marta Mathéu, soprano i Gyula Orendt, baríton. A 

aquests s’afegiran, des de les seves respectives butaques a L’Auditori de 

Barcelona, els més de 370 participants individuals després d'un intensa 

treball de preparació dut a terme amb el suport dels directors preparadors Eva 
Martínez i Pep Prats. 
 
 
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, entre les quals hi ha Madrid, Barcelona, 

València, Sevilla, Saragossa, Palma de Mallorca, Santiago de Compostel·la, 

Sant Sebastià, Tenerife i Valladolid. 

 

 

L’OBC i els concerts participatius 
 

L’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) va entrar a 
formar part del programa de concerts participatius de l’Obra Social "la 
Caixa" en la seva primera edició, l'any 1995, amb El Messies de Händel 

dirigit per Edmon Colomer al Palau de la Música Catalana. En els últims anys 

també ha interpretat Carmina Burana sota la direcció d’Eiji Oue, director titular 

de l’OBC del 2006 al 2010, i més tard amb l’italià Carlo Rizzi. L'OBC també ha 

estat l'orquestra convidada a interpretar el Rèquiem de Mozart, primer amb 

Víctor Pablo Pérez a la direcció i després amb Matthias Bamert, en les dues 

últimes edicions dels concerts participatius de l'Obra Social "la Caixa".   

  

 

 



 

CONCERTS PARTICIPATIUS DE L’OBRA SOCIAL ”LA CAIXA”  
 

EIN DEUTSCHES 
REQUIEM 

 

J. Brahms 
 

Dimecres 27 i dijous 28 de juny de 2012, a les 21 h 
 

L'Auditori de Barcelona 
C/ Lepant, 150 08013 Barcelona 

  
ORQUESTRA SIMFÒNICA DE BARCELONA I NACIONAL DE CATALUNYA 
Pablo González, director titular 

 
ORFEÓ CATALÀ 
Josep Vila, director 

 
Marta Mathéu, soprano 

Gyula Orendt, baríton 

 
PARTICIPANTS INDIVIDUALS 
Eva Martínez i Pep Prats, directors preparadors 

 
Direcció 
PAUL GOODWIN 
 
 
Organització tècnica 
Departament de Projectes Culturals de l’Obra Social ”la Caixa” 
 
 

Més informació: 

Departament de Comunicació Obra Social ”la Caixa” 
Josué García – 93 404 61 51 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.es  

http://www.lacaixa.es/obrasocial 

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


