
 

 

Nota de premsa 

 
Després d’un intens treball de preparació des del mes de maig passat, cantaran 

algunes de les parts corals de les òperes més cèlebres de la història, juntament 

amb l’Orquestra i el Cor Nacionals d’Espanya i sota la batuta de Josep Pons  

 
 

380 ciutadans interpreten  
Grans cors d’òpera en el concert de l’Obra 

Social ”la Caixa” 
 

• L’Obra Social ”la Caixa”, en col·laboració amb l’Orquestra i el Cor 
Nacionals d’Espanya (OCNE) de l’Institut Nacional de les Arts 
Escèniques i de la Música (INAEM), presenta a l’Auditorio Nacional 
de Música la segona edició del concert participatiu Grans cors 

d’òpera. 
 

• Després de l’èxit d’El Messies de Händel i el Carmina Burana de 
Carl Orff, l’Obra Social ”la Caixa” aposta per aquest nou format de 
concert participatiu a Madrid. 

 
• Aquesta vegada, 380 aficionats a la música simfonicocoral tindran 

l’oportunitat de participar, després d’un intens treball de preparació 
des del mes de maig passat, en un gran esdeveniment musical 
juntament amb l’OCNE i sota la batuta del prestigiós director 
d’orquestra Josep Pons. 

 
• En aquesta nova edició del concert participatiu organitzat per 

l’Obra Social ”la Caixa”, es podran sentir algunes de les parts 
corals de les òperes més cèlebres de la història, com «Cor de 
bruixes» de Macbeth (Giuseppe Verdi), «Processó i coral» de Die 

Meistersinger von Nürnberg (Richard Wagner), «Marxa dels 
torejadors» de Carmen (Georges Bizet), «Escena triomfal» d’Aida 

(Giuseppe Verdi) o el «Cor a bocca chiusa» de Madama Butterfly 

(Giacomo Puccini). 
 

• El concert participatiu Grans cors d’òpera se celebrarà a l’Auditorio 
Nacional de Música de Madrid els dies 29 i 30 de juny, a les 19.30 h. 

 
Madrid, 29 de juny de 2012. L’Auditorio Nacional de Madrid serà l’escenari els 

dies 29 i 30 de juny de la segona edició del concert participatiu de l’Obra 



 

Social ”la Caixa” Grans cors d’òpera. Aquesta iniciativa permetrà a 380 

aficionats a la música simfonicocoral interpretar, juntament amb l’Orquestra i el 

Cor Nacionals d’Espanya (OCNE) i sota la batuta de Josep Pons, algunes de 

les parts corals més cèlebres de la història de l’òpera. 

 

En aquests concerts participatius organitzats per l’Obra Social ”la Caixa”, un 

equip de professionals s’ha encarregat de la preparació dels 380 participants 

que cantaran una selecció de grans cors d’òpera. Sota la direcció en els 

assajos de Joan Cabero, director del Cor Nacional d’Espanya, i Jerónimo 

Marín, els cantants han assolit els objectius que els permetran participar en 

aquesta nova i singular celebració col·lectiva de la música. 

 

En aquesta edició es preveu que els cantants interpretin, juntament amb 

l’OCNE, algunes de les parts corals més emblemàtiques de la història de 

l’òpera. Així, entre d’altres, sonaran fragments d’òperes de Georges Bizet 

(Carmen), Giuseppe Verdi (Aïda, La forza del destino, La Traviata i Nabucco), 

Héctor Berlioz (Benvenuto Cellini), Richard Wagner (Die Meistersinger von 

Nürnberg), Giacomo Puccini (Madama Butterfly) i Charles Gounod (Faust). 

 
Els concerts participatius que l’Obra Social ”la Caixa” impulsa 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, juntament amb músics i intèrprets professionals 

de reconegut prestigi internacional.  

 

L’Obra Social ”la Caixa” organitza des de fa anys a Madrid, durant els mesos 

de tardor, el concert participatiu d’El Messies de Händel. A més, en els dos 

darrers anys els aficionats a la música coral han pogut participar en un altre 

concert participatiu de l’Obra Social ”la Caixa”, interpretant Carmina Burana de 

Carl Orff. 

 
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 simfonicocoral de tots els temps.  

 

L’Obra Social ”la Caixa” impulsa aquesta activitat participativa, iniciada a 

Barcelona el 1995 amb El Messies de Händel, que posteriorment ha dut a 

diferents ciutats espanyoles que s’han sumat 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 

realitzats a nombroses ciutats espanyoles, entre les quals Madrid, Barcelona, 

València, Sevilla, Saragossa, Palma, Santiago de Compostel·la, Sant Sebastià, 

Tenerife i Valladolid.  

 



 

 

 
CONCERTS PARTICIPATIUS DE L’OBRA SOCIAL ”LA CAIXA” 

En col·laboració amb l’OCNE de l’INAEM 
 

Grans cors d’òpera 
 

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA (Sala Sinfónica) 
Divendres 29 i dissabte 30 de juny de 2012, a les 19.30 h 

 
 

ORQUESTRA NACIONAL D’ESPANYA 
Josep Pons, director honorari 

 

COR NACIONAL D’ESPANYA 
Joan Cabero, director 

 

PARTICIPANTS INDIVIDUALS 
Joan Cabero i Jerónimo Marín, directors preparadors 

 
Direcció: JOSEP PONS 

 
Organització tècnica 
Departament de Projectes Culturals de l’Obra Social ”la Caixa” i OCNE 

 
Servei d’Informació 
Obra Social ”la Caixa” 

Tel. 902 223 040 

De dilluns a diumenge, de 9 a 20 h 

www.laCaixa.es/ObraSocial  

 

 

Més informació 

Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Juan A. García: 913 307 317 / 608 213 095 / jagarcia@fundaciolacaixa.es  

Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.es  

http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 

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

 


