
 

Nota de premsa 
 

Nou èxit de participació d’aquesta iniciativa de l’Obra Social ”la Caixa”, que 
permet als aficionats a la música coral cantar el cèlebre oratori de Händel al 
costat d’intèrprets de reconegut prestigi internacional 

 
Més de 420 cantants interpretaran a Madrid 

el concert participatiu El Messies  
de l’Obra Social ”la Caixa”, sota la direcció 

de Richard Egarr 
 

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

de Händel, que amb aquesta arriba a la novena edició consecutiva a 

la ciutat de Madrid. 

 

• La sala simfònica de l’Auditori Nacional acull de nou aquesta 

emotiva celebració col·lectiva de la música, en la qual centenars de 

persones aficionades a la música coral tindran l’oportunitat de 

cantar juntament amb intèrprets 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 420 

cantants no professionals a cadascun dels dos concerts programats 

per l’Obra Social ”la Caixa”. 

 

• Després d’un intens treball de preparació de tres mesos, els 

participants cantaran algunes de les parts corals del conegut oratori 

de Händel juntament amb l’orquestra i cor Academy of Ancient 

Music i sota la batuta del reconegut director Richard Egarr. 

 

• El concert participatiu de l’Obra Social ”la Caixa” El Messies tindrà 

lloc a l’Auditori Nacional els dies 16 i 17 de desembre, a les 19.30 

hores.  
 

• L’Obra Social ”la Caixa” commemora aquest 2014 els vint anys 

d’organització de concerts participatius per tota la geografia 

espanyola. Des del 1995, unes 39.000 persones han participat en els 

concerts organitzats, amb un públic que supera les 360.000 persones.  



Madrid, 16 de desembre de 2014. Organitzat per l’Obra Social ”la Caixa” per 
novè any consecutiu a Madrid, el concert participatiu El Messies constitueix ja 
tota una tradició. Es tracta d’una experiència enriquidora que convida els 
aficionats a la música coral i amb certs coneixements musicals a fer realitat el 
seu somni de cantar algunes de les parts corals d’aquest gran oratori juntament 
amb un director, solistes i una orquestra de reconegut prestigi internacional, en 
un marc tan singular com l’Auditori Nacional de Música de Madrid. 
  
A l’edició del 2014, i sota la direcció del mestre Richard Egarr, actuen 
l’orquestra i cor Academy of Ancient Music, juntament amb els solistes Ailish 
Tynan, soprano; Tim Mead, contratenor; Robert Murray, tenor, i Stephan Loges, 
baix. 
 
Aquesta nova edició d’El Messies participatiu a Madrid es caracteritza per 
l’àmplia diversitat del conjunt de 420 participants individuals, els quals, amb una 
gran varietat d’edats i professions, formen un gran mosaic representatiu de la 
ciutadania que tenen en comú un interès especial per la música coral. 
 
Un equip de professionals d’extraordinària qualitat i de reconegut prestigi s’ha 
fet càrrec de la preparació dels participants individuals que cantaran les parts 
corals del cèlebre oratori de Händel. Els directors preparadors d’aquesta edició 
han estat Joan Cabero i Urko Sangroniz, així com el pianista Borja Mariño. 
Junts han portat a terme un intens treball de preparació dels cantants al llarg de 
més de 40 hores d’assajos. Després d’aquests tres mesos de convivència 
musical, tots han assolit els objectius marcats pels directors. 
 
 

Obra Social ”la Caixa”: 20 anys organitzant El Messies 

 
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. Es tracta, 
en definitiva, d’un important projecte pedagògic i, a la vegada, d’un 
extraordinari espectacle musical de gran envergadura. 
 
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 recorregut, 
posteriorment, diverses ciutats espanyoles que s’han sumat al projecte, amb un 
important èxit d’acollida i participació. Els darrers anys s’ha ampliat el repertori 
amb altres obres simfonicocorals, com el Rèquiem de Mozart, Carmina Burana 
de Carl Orff i la Missa de la Coronació, també de Mozart. 



 
Com a novetat, aquest any 2014 s’ha inclòs en el repertori El musical 

participatiu, una selecció de fragments de grans musicals clàssics en un 
espectacle que convida els participants a cantar al costat de grans solistes i 
una orquestra simfònica. 
 
Des del 1995, uns 39.000 participants han cantat les parts corals de les obres 
programades, i més de 360.000 persones han assistit als concerts realitzats a 
nombroses ciutats espanyoles, entre les quals hi ha Madrid, Barcelona, 
València, Sevilla, Saragossa, Santander, Pamplona, Granada, Oviedo, Palma, 
Santiago de Compostel·la, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran 
Canaria, Valladolid i Múrcia, a més de Sant Sebastià, Vitòria-Gasteiz i Bilbao. 
 
 
Richard Egarr, director 

 
 
A més d’un reconegut director d’orquestra, Richard Egarr és un músic virtuós i 
versàtil que domina tots els instruments de teclat, des del clavicèmbal i l’orgue 
fins al pianoforte i el piano modern. Ha ofert nombrosos recitals com a solista, 
ha interpretat música de cambra i exerceix també com a docent i conferenciant. 
 
Format al cor de nens de la catedral de York, a la Chetham’s School of Music 
de Manchester i al Clare College de Cambridge, va estudiar més tard als 
Països Baixos amb Gustav i Marie Leonhardt, que van inspirar el seu treball en 
l’àmbit de la interpretació historicista. 
 
Des de l’any 2006, és director musical de l’Academy of Ancient Music i 
fundador del cor de l’orquestra. Manté igualment una estreta relació amb les 
noves generacions de músics en centres com l’Acadèmia de l’Òpera 
Neerlandesa, el Conservatori d’Amsterdam i la Fundació Britten-Pears 
d’Aldeburgh. També és artista convidat de la prestigiosa Escola Juilliard de 
Nova York. 
 
Actualment és el principal director convidat de l’Orquestra de la Residència de 
l’Haia, i també col·labora habitualment amb la Handel and Haydn Society de 
Boston, la Simfònica de Londres, l’Orquestra Reial del Concertgebouw i 
l’Orquestra de Filadèlfia. El 2011 va ser nomenat artista associat de l’Orquestra 
de Cambra d’Escòcia. 
 
Com a solista, ha ofert nombrosos recitals arreu del món i ha enregistrat obres 
de Bach i de Mozart, així com la integral de peces per a clavicèmbal de Louis 



Couperin. En el terreny de la música de cambra, els seus treballs a duo amb el 
violinista Andrew Manze també han estat molt celebrats. 
 
Com a director de l’Academy of Ancient Music, ha enregistrat set discos d’obres 
de Händel que ha rebut importants premis, així com els Concerts de 

Brandenburg de Bach i Birth of the Symphony: Handel to Haydn, publicat pel 
segell de l’orquestra. 
 
 
Academy of Ancient Music, cor i orquestra 

 
L’orquestra Academy of Ancient Music va ser creada el 1973 per Christopher 
Hogwood, sota la protecció del qual va assolir una gran reputació en el 
panorama musical internacional, reputació que manté actualment. El seu 
repertori inclou música barroca i clàssica que interpreta amb criteris històrics i 
instruments originals. La qualitat dels seus músics i el meticulós treball 
d’investigació que porta a terme des de la seva creació fan que sigui una de les 
formacions més prestigioses en aquest camp. 
 
Durant més de quaranta anys de trajectòria, l’orquestra ha ofert concerts arreu 
del món, i milions de persones han escoltat la seva música a través dels més 
de tres-cents CD que integren la seva àmplia discografia, i que han estat 
premiats en nombroses ocasions. El 2006, Richard Egarr va succeir 
Christopher Hogwood en la direcció de l’orquestra, i un any després va fundar 
un cor propi per poder interpretar òperes i oratoris. 
 
Al llarg de la seva història, l’orquestra ha treballat amb solistes tan destacats 
com el pianista Robert Levin, les sopranos Joan Sutherland i Emma Kirkby, les 
mezzosopranos Cecilia Bartoli i Sarah Connolly, el contratenor Andreas Scholl, 
el tenor James Gilchrist i la violinista Alina Ibragimova, entre molts altres. El 
2013 va crear el seu propi segell discogràfic, amb el qual va publicar un recull 
de les seves millors gravacions, així com la Passió segons Sant Mateu i les 
Suites orquestrals de Bach. 
 
Els compromisos de l’orquestra per a aquesta temporada inclouen gires pel 
Regne Unit i concerts als Estats Units, Bèlgica, Alemanya, Espanya, Rússia i 
els Països Baixos. L’Academy of Ancient Music és conjunt associat del 
Barbican Centre de Londres i orquestra en residència de la National Gallery de 
Londres i de la Universitat de Cambridge, on habitualment ofereix cicles de 
música.  
 



 
 

CONCERTS PARTICIPATIUS DE L’OBRA SOCIAL ”LA CAIXA”  
 

EL MESSIES 
 

G. F. Händel 
 

16 i 17 de desembre de 2014, a les 19.30 h 
Auditori Nacional de Música 

MADRID 
 

ACADEMY OF ANCIENT MUSIC 
Cor i orquestra 

 
Ailish Tynan, soprano 
Tim Mead, contratenor 
Robert Murray, tenor 
Stephan Loges, baix 

 
PARTICIPANTS INDIVIDUALS 

 
Direcció 

RICHARD EGARR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Més informació: 
 
Departament de Comunicació Obra Social ”la Caixa” 

Juan A. García: 913 307 317 / 608 213 095 / / jgarcial@fundaciolacaixa.org 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 

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


