
 
 

Nota de premsa 
 

Aquesta iniciativa convida les persones aficionades a la música coral a cantar 

el cèlebre oratori de Händel al costat d'intèrprets de prestigi internacional 

 

Més de 400 cantants interpreten a Barcelona el 
concert participatiu d'El Messies de l’Obra Social 

”la Caixa” sota la direcció d'Andrea Marcon 
 

• L’Obra Social ”la Caixa” presenta el concert participatiu d'El 

Messies de Händel, que ofereix 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 de reconegut prestigi 
internacional. 

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

emblemàtiques i significatives del repertori simfònicocoral de tots 
els temps, ha registrat un nou èxit de participació, amb una 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, així com de 
promoure la cohesió social en l'àmbit de la cultura.  

 
• Els concerts d’aquest any compten amb la participació d’un dels 

conjunts barrocs més destacats del panorama actual: l'orquestra i 
el cor La Cetra de Basilea, que, juntament amb els cantaires i sota 
la batuta del prestigiós director Andrea Marcon, ens oferiran una 
emotiva interpretació del gran oratori de Händel.  

 
• Unes 32.000 persones han participat en els diferents concerts 

participatius organitzats per l’Obra Social ”la Caixa” des del 1995, i 
més de 298.000 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 Catalana els dies 11 i 12 de 
desembre a les 20 hores. 



Barcelona, 11 de desembre de 2012.- 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 al costat de músics i intèrprets 

professionals de reconegut prestigi internacional. 

 

Aquesta iniciativa de l’Obra Social ”la Caixa” constitueix una experiència 

enriquidora que convida els aficionats a la música coral i amb certs 

coneixements musicals a fer realitat un somni: cantar una de les obres més 

populars del repertori coral juntament amb una gran orquestra i en un marc tan 

emblemàtic com el del Palau de la Música Catalana. 

 

Un equip de professionals d'extraordinària qualitat i de reconegut prestigi s'ha 

fet càrrec de la preparació dels aproximadament 400 participants individuals 

dels concerts participatius d'El Messies de l'Obra Social “la Caixa”, que, des de 

les seves respectives butaques, cantaran els dies 11 i 12 de desembre al Palau 

de la Música Catalana les parts corals del cèlebre oratori de Händel. 

 

Els directors, preparadors i pianistes han dut 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, Andrea Marcon, per oferir una emotiva interpretació d’El 

Messies de Händel, una de les obres més destacades i significatives del 

repertori de la música clàssica. El resultat és alguna cosa més que una nova 

versió d'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, 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.  

 

Els més de 400 participants actuaran, des dels seients assignats al Palau de la 

Música, juntament amb La Cetra Barockorchester Basel i La Cetra 

Vokalensemble (Orquestra i Cor La Cetra, respectivament)  i un destacat 

conjunt de solistes format per María Espada, soprano; Carlos Mena, 

contratenor; Jeremy Budd, tenor i Ismael Arróniz, baix, dirigits tots ells pel 

Mestre Andrea Marcon. 

 

 



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, gairebé 32.000 participants han cantat les parts corals de les 

obres programades, i més de 298.000 persones han assistit als concerts oferts 

a nombroses ciutats espanyoles, entre elles Madrid, Barcelona, València, 

Sevilla, Saragossa, Bilbao, Santander, Pamplona, Granada, Oviedo, Palma, 

Santiago de Compostel·la, San Sebastià, Tenerife, Las Palmas de Gran 

Canaria, Valladolid i Múrcia. 

 

La Cetra Barockorchester Basel 

 

L’orquestra barroca La Cetra es va fundar a Basilea el 1999. El seu nom prové 

de la col·lecció homònima de concerts per a violí, opus 9, de Vivaldi, publicada 

a Amsterdam el 1727, i també al·ludeix a la mítica lira d’Orfeu i Apol·lo. 

 

Des que es va crear, el conjunt ha consolidat un prestigi internacional creixent 

com una de les millors orquestres de la interpretació amb criteris històrics i 

instruments d’època. En aquest camp, ha obtingut un gran èxit tant amb 

actuacions als principals festivals i escenaris d’Europa com a través de les 

nombroses gravacions radiofòniques i discogràfiques que ha fet. El 2011, va 

iniciar una nova relació amb el segell Deutsche Grammophon, per al qual va 

enregistrar dos CD amb obres de Mozart. 

 

Els membres de l’orquestra són músics molt especialitzats que provenen, 

majoritàriament, de la prestigiosa Schola Cantorum Basiliensis, un dels 

principals centres de formació en la interpretació de música antiga, amb el qual 

l’orquestra manté una col·laboració especial en els àmbits de la investigació 

musicològica i la creació musical. Les seves actuacions i enregistraments en 

donen testimoni, mitjançant un valuós treball de recuperació de l’obra de 

compositors oblidats, que combina amb noves reinterpretacions de la música 

d’autors més coneguts. 

 



El seu ampli repertori inclou des de la música de les primeres orquestres 

barroques d’inicis del segle XVII fins a les grans obres simfòniques del segle 

XIX. L’orquestra ha actuat amb directors convidats de renom, com ara Jordi 

Savall, René Jacobs o Gustav Leonhardt, en funció dels programes. L’any 

2009, Andrea Marcon va assumir la direcció artística de l’orquestra. Marcon i la 

nova gerent, Doritt Härtel, van donar un renovat impuls internacional a 

l’orquestra.  

 

La Cetra Vokalensemble 

 

El conjunt vocal La Cetra es va crear per iniciativa d’Andrea Marcon i Johannes 

Keller el 2012, després de l’èxit de la producció de The Fairy Queen, de Purcell, 

que va presentar al Teatre de Basilea. 

 

Com l’orquestra, el nucli central del cor està format per graduats de l’Schola 

Cantorum Basiliensis, on tots ells es van formar com a solistes i es van 

especialitzar en la pràctica interpretativa de la música barroca. La sòlida 

formació musical i estilística dels seus membres els dóna una extraordinària 

versatilitat que els permet interpretar un ampli repertori, des del cant gregorià 

executat en formacions reduïdes de cambra fins a conjunts corals de gran 

envergadura per abordar els grans oratoris i òperes de l’època barroca. 

 

El conjunt vocal col·labora regularment amb l’orquestra barroca La Cetra, per 

complementar i ampliar, així, l’abast del seu repertori. Els projectes conjunts 

també estan oberts a la cooperació amb altres formacions. 

 

La Cetra Vokalensemble va debutar en el mercat discogràfic amb l’àlbum 

d’àries i cançons barroques Nouveau Monde (Deutsche Grammophon), amb la 

soprano Patricia Petibon i sota la direcció d’Andrea Marcon, amb qui també ha 

interpretat, juntament amb l’orquestra, obres de Rameau i Charpentier. 

 

Andrea Marcon, director 

 

Nascut a Treviso (Itàlia), el director, organista i clavecinista Andrea Marcon és 

un dels especialistes més importants en el camp de la música antiga. Format a 

la Schola Cantorum Basiliensis, també va estudiar amb Luigi Ferdinando 

Tagliavini, Hans van Nieuwkoop, Jesper Christensen, Harald Vogel i Ton 

Koopman. 

 

El 1980, va fundar el grup Sonatori de la Gioiosa Marca i, el 1997, l’Orquestra 

Barroca de Venècia, una de les més destacades de l’actualitat. Com a director 

de música barroca i clàssica, ha aconseguit rescatar de l’oblit algunes obres 

mestres d’aquests períodes. 



 

Ha dirigit importants orquestres en molts dels principals teatres i auditoris 

d’Europa, l’Amèrica del Nord i el Japó, i ha treballat amb solistes tan il·lustres 

com ara Magdalena Kozená, Andreas Scholl, Anna Netrebko, Cecilia Bartoli, 

Angelika Kirchschlager, Christine Schäfer, Giuliano Carmignola, Viktoria 

Mullova i les germanes Katia i Marielle Labèque. Les seves versions 

discogràfiques han obtingut nombrosos premis que reconeixen el seu treball 

com a director, organista i clavecinista. 

 

Com a professor, ha estat convidat per conservatoris i universitats d’arreu del 

món. Des del 1997, imparteix classes de clavicèmbal i orgue a la Schola 

Cantorum Basiliensis. A través d’aquesta institució, manté una fructífera 

col·laboració amb l’orquestra i cor La Cetra, de la qual és el director artístic. Els 

seus projectes en comú inclouen produccions d’òpera com L’Orfeo de 

Monteverdi i Orlando furioso de Vivaldi, al Teatre de Basilea, i programes com 

Baroque bravura arias, amb la soprano Vivica Genaux, que han obtingut un 

gran èxit. 



 

 
CONCERTS PARTICIPATIUS DE L’OBRA SOCIAL ”LA CAIXA”  

 

EL MESSIES 
 

G. F. Händel 
 

11 i 12 de desembre de 2012, a les 20.00 h 
 

PALAU DE LA MÚSICA CATALANA 
 

LA CETRA BAROCKORCHESTER BASEL 
LA CETRA VOKALENSEMBLE 

 
María Espada, soprano 

Carlos Mena, contratenor 
Jeremy Budd, tenor 
Ismael Arróniz, baix 

 
Direcció: ANDREA MARCON 

 
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   

Jesús N. Arroyo – 93 404 61 31 / 629 79 12 96 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 

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


