
 
 

Nota de premsa 
 

Aquesta iniciativa de la Obra Social “la Caixa”, que permet a aficionats a la 

música coral cantar el cèlebre oratori de Händel al costat d'intèrprets de 

reconegut prestigi internacional, registra un nou èxit de participació 

 

Més de 470 persones interpreten el concert 
participatiu de l’Obra Social ”la Caixa”  

El Messies, de Hándel 
 
 

• La sala simfònica de l'Auditorio Nacional es prepara per acollir una 
nova edició del concert participatiu de l'Obra Social "la Caixa" d'El 

Messies de Händel. 
 

• Aquesta iniciativa 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 professional de 
reconegut prestigi internacional. 

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

emblemàtiques i significatives del repertori de tots els temps, ha 
registrat un nou èxit de participació, amb una xifra de més de 470 
cantants no professionals en cadascun dels dos concerts 
programats per l'Obra Social "la Caixa". 
 

• Després d'un intens treball de preparació, cantaran algunes de les 
parts corals del conegut oratori de Händel juntament amb 
l’Orquesta Barroca de Sevilla i la Ensemble Jacques Moderne i sota 
la batuta del reconegut director Andreas Spering. 

 
• Iniciat l'any 1995, aquest projecte va néixer amb l'objectiu de 

reconèixer i estimular la pràctica social del cant i de la música que 
es porta a termes des de les associacions corals. Des de llavors, 
unes 36.000 persones han participat en els diferents concerts 
participatius organitzats per tota la geografia espanyola, amb un 
públic que supera les 330.000 persones. 

 
• El concert participatiu de l'Obra Social "la Caixa" El Messies tindrà 

lloc a l'Auditorio Nacional el 10 i 11 de desembre, a les 20 hores. 



 
Madrid, 10 de desembre de 2013.- La sala simfònica de l'Auditorio Nacional 

acull acull el dimarts 10 i el dimecres 11 de desembre, a les 20 hores, el 

concert participatiu El Messies de Händel de l'Obra Social "la Caixa", que 

enguany compta amb la col·laboració de l'Orquesta Barroca de Sevilla i la 

Ensemble Jacques Moderne. El director de reconegut prestigi internacional 

Andreas Spering serà l'encarregat d'assumir la batuta de l'octava edició del 

concert a Madrid. 

 

Els concerts participatius impulsats per l’Obra Social ”la Caixa” des de fa ja 

divuit 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.  

 

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

enriquidora que convida als aficionats a la música coral de Madrid  a fer realitat 

un somni: cantar una de les obres més populars del repertori coral juntament 

amb una orquestra i un director professionals en un marc tan singular com 

l'Auditorio Nacional. 

 

Els directors preparadors Jerónimo Martín i Núria Fernández han portat a terme 

un intens treball de preparació dels cantants durant més de 40 hores d'assaig. 

Després d'aquests dos mesos d'assaig i convivència musical, tots ells han 

arribat als objectius marcats pel director Andreas Spering, que s'enfronta per 

primer cop al repte de dirigir una versió participativa d'El Messies. 

 

El resultat és quelcom més que una nova versió d'El Messies de Händel, una 

de les obres més destacades i significatives del repertori simfònico-coral de tots 

els temps. Es tracta de cantar junts, 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 de Madrid es 

caracteritza per l'amplia diversitat del conjunt de participants individuals, els 

que, amb una gran varietat d'edats i professions, formen un gran mosaic 

representatiu de la ciutadania que té en comú un interès per la música coral. 

 

Els més de 470 participaran des dels seus seients assignats a l'Auditorio 

Nacional de Música, al costat de l'Orquesta Barroca de Sevilla i la Ensemble 

Jacques Moderne. Els acompanyaran un destacat conjunt de solistes format 

per Sonia de Munck, soprano, que substitueix a Maria Espada per motius de 



salut; Carlos Mena, contratenor; fernando Guimarâes, tenor i José Antonio 

López, baix, dirigits tots ells pel Mestre Andreas Spering. 

 

 

Divuit 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 36.000 participants han cantat les parts corals de les 

obres programades, i unes 330.000 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCERTS PARTICIPATIUS DE L’OBRA SOCIAL ”LA CAIXA”  
 

EL MESSIES 
  

G. F. Händel 
 

Dimarts 10 i dimecres 11 de desembre, a les 20 h 
 

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA, MADRID 
 
 
ORQUESTA BARROCA DE SEVILLA 
ENSEMBLE JACQUES MODERNE 
 
 
Sonia de Munck, soprano 
Carlos Mena, contratenor 
Fernando Guimarâes, tenor 
José Antonio López, baix 
 
Participants individuals 
 
Direcció: ANDREAS SPERING  
 
Organització tècnica 
Departament de Projectes Culturals de l’Obra Social ”la Caixa” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Més informació: 

Departament de Comunicació Obra Social ”la Caixa” 
Juan A. García – 91 330 73 17 / 608 21 30 95 / jagarcia@fundacionlacaixa.es   

Josué García - 93 404 61 51 / 638 146 330 / jgarcial@fundacionlacaixa.es   

http://www.lacaixa.es/obrasocial 

 
Sala de premsa multimèdia:  
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial   


