
 

Nota de premsa 
 

L’espectacle té un objectiu solidari: la recaptació es destinarà a La Rueca 
Asociación, entitat que col·labora amb ”la Caixa” en el desenvolupament dels seus 
principals programes socials a Madrid i la seva àrea metropolitana 

 
L’Obra Social ”la Caixa” presenta  

a Madrid el concert Música per la pau, 
amb Daniel Barenboim i la West-Eastern 

Divan Orchestra 
 

• L’Obra Social ”la Caixa” presenta a Madrid Música per la pau, un 

concert únic a càrrec de Daniel Barenboim i la West-Eastern Divan 

Orchestra. En un moment d’especial tensió internacional, el 

destacat director aterra a Madrid per oferir una mostra nova i 

inèdita del seu projecte a favor de la convivència i el diàleg entre 

cultures i religions a través de la música. 

 

• Aquesta iniciativa s’emmarca en la contínua tasca que duu a terme 

l’Obra Social ”la Caixa” per la tolerància i la interculturalitat. En 

aquest sentit, la recaptació del concert Música per la pau es destinarà 

a La Rueca Asociación, que col·labora en el Projecte d’Intervenció 

Comunitària Intercultural de l’entitat als barris de Pueblo Nuevo, 

Concepción i San Pascual del districte de Ciudad Lineal de Madrid.  
 

• El concert se celebrarà aquest dissabte 17 de gener a les 

22.30 hores a l’Auditorio Nacional de Música de Madrid i, gràcies a 

la implicació de l’Obra Social ”la Caixa” en l’organització, s’oferirà 

l’oportunitat de gaudir d’una de les figures musicals més llorejades, 

a preus que oscil·len entre els 10 i els 45 euros. Les entrades per a 

l’espectacle ja estan exhaurides. 
 

• El pianista i director d’orquestra Daniel Barenboim va constituir el 

1999 la West-Eastern Divan Orchestra, que reuneix amb esperit de 

concòrdia joves talents musicals palestins, àrabs i israelians. Dins 

la tasca que Barenboim porta a terme per la pau a l’Orient Mitjà, 

aquest projecte hi destaca d’una manera especial. Per a aquest 

concert, s’ha preparat un programa amb obres emblemàtiques de 

Debussy, Ravel i Boulez. 



Madrid, 14 de gener de 2015.- El pianista i director d’orquestra Daniel 
Barenboim, acompanyat de la directora general adjunta de la Fundació 
Bancària "la Caixa", Elisa Durán; han presentat aquest matí a CaixaForum 
Madrid el concert Música per la pau, que organitza l’Obra Social ”la Caixa” i que 
tindrà lloc el dissabte 17 de gener a l’Auditorio Nacional de Música de Madrid.  
 

Des de fa dècades, l’Obra Social ”la Caixa” promou nombroses activitats en 
l’àmbit cultural, perquè entén que la cultura és un element fonamental per al 
progrés de la societat. Promoure el coneixement de les persones enforteix el 
seu creixement individual i és, a més, una eina molt poderosa per fomentar la 
transformació social. En aquest sentit, l’Obra Social ”la Caixa” treballa per 
acostar la cultura a tots els ciutadans, independentment de la seva edat, el seu 
nivell de formació o la seva procedència.  
 
En aquesta línia, l’entitat es complau a posar a l’abast del gran públic de Madrid 
la possibilitat de veure i escoltar al gran mestre Daniel Barenboim i la West-
Eastern Divan Orchestra. El concert Música per la pau, organitzat per l’Obra 
Social ”la Caixa”, se celebrarà el dissabte 17 de gener a l’Auditorio Nacional de 
Música de Madrid. Per a aquest concert especial, s’han posat a la venda les 
entrades a preus econòmics, que van dels 10 als 45 euros, cosa que ha fet que 
s’hagin exhaurit ràpidament. 
 
Es tracta d’un concert solidari, i la recaptació de 30.000 euros obtinguda a 
través de la venda d’entrades es destinarà íntegrament a La Rueca Asociación, 
entitat que coordina el Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural de l’Obra 
Social ”la Caixa”, als barris de Pueblo Nuevo, Concepción i San Pascual del 
districte de Ciudad Lineal de Madrid, per a una millora de la convivència.  
 
La Rueca Asociación també col·labora amb l’Obra Social ”la Caixa” en el 
desenvolupament de dos dels seus programes socials més estratègics a 
Madrid i la seva àrea metropolitana: CaixaProinfància, programa d’atenció a 
llars amb infants en situació de vulnerabilitat, i Incorpora, centrat a facilitar feina 
a persones en risc d’exclusió. Durant la presentació del concert, s'ha fet 
efectiva la donació al director general de La Rueca Asociación, Antonio 
Llorente. 
 
Daniel Barenboim, pianista i director d’orquestra, va constituir el 1999 la West-
Eastern Divan Orchestra, que reuneix amb esperit de concòrdia joves talents 
musicals palestins, àrabs i israelians. Aquest és el projecte més destacat dins 
la feina que duu a terme a favor de la pau a l’Orient Mitjà una de les figures 
musicals més llorejades dels darrers temps. 
 



Per a aquest concert únic, s’han programat obres essencials de dos 
compositors clau, Claude Debussy —Prélude à l’après-midi d’un faune— i 
Maurice Ravel —Boléro—, com també el Dérive II, de Pierre Boulez, una de les 
personalitats més rellevants de la història musical recent.  
 
L’Obra Social ”la Caixa” té una llarga tradició en l’impuls d’activitats per apropar 
la música a tot tipus de públics. Destaquen en aquest sentit els concerts 
participatius, una experiència única que des del 1995 ha reunit més de 39.000 
cantants aficionats a la música coral juntament amb orquestres, solistes i 
directors de prestigi internacional. El repertori inclou obres emblemàtiques com 
El Messies de Georg F. Händel, el Rèquiem de Wolfgang A. Mozart, Carmina 

Burana de Carl Orff o la Misa de la Coronació, també de Mozart. Des del 
començament, més de 360.000 persones han assistit als concerts que s’han fet 
a nombroses ciutats espanyoles.  
 
Daniel Barenboim 

 
Nascut a Buenos Aires el 1942, Daniel Barenboim va iniciar la seva formació 
als 5 anys, amb les primeres classes de piano dels seus pares. El 1952, es va 
traslladar amb la seva família a Israel. Com a pianista, va debutar als 7 anys a 
Buenos Aires, i més tard ho va fer a Viena, Roma, París, Londres i Nova York, 
on va tocar amb Leopold Stokowski. Des de llavors, ha fet gires regulars per 
Europa i els Estats Units, i també per l’Amèrica del Sud, Austràlia i Àsia. 
 
Als 11 anys, va assistir a les classes de direcció orquestral d’Ígor Markévitx a 
Salzburg, i el 1954 va conèixer el director d’orquestra i compositor alemany 
Wilhelm Furtwängler, que va elogiar el seu talent. Posteriorment, va estudiar 
harmonia i composició amb Nadia Boulanger, a París. També el 1954, va 
presentar el seu primer enregistrament com a pianista, i als anys seixanta va 
gravar els concerts per a piano de Beethoven sota la direcció d’Otto Klemperer, 
els de Brahms amb Sir John Barbirolli, i els de Mozart amb l’Orquestra de 
Cambra Anglesa, en aquesta ocasió com a pianista i director. 
 
El 1967, va debutar com a director amb l’Orquestra Philharmonia de Londres, i 
a partir d’aleshores va ser sol·licitat per les formacions europees i americanes 
més importants. Entre els anys 1975 i 1989, fou director musical de l’Orquestra 
de París, època en què va programar sovint obres contemporànies d’autors 
com Witold Lutosławski, Luciano Berio, Pierre Boulez, Hans Werner Henze, 
Henri Dutilleux i Toru Takemitsu, entre d’altres.  
 
Com a director d’òpera va debutar el 1973 en el Festival d’Edimburg amb Don 

Giovanni de Mozart, i el 1981 ho va fer a Bayreuth, on va dirigir òperes de 
Wagner durant divuit anys, fins al 1999. Entre 1991 i 2006, va ser director 



musical de l’Orquestra Simfònica de Chicago, els músics de la qual el van 
nomenar director honorari vitalici. 
 
El 1992, va assumir també el càrrec de director musical general de la 
Staatsoper Unter den Linden —l’Òpera Estatal de Berlín—, de la qual també va 
ser director artístic fins al 2002. L’any 2000, va ser designat director principal 
vitalici de la Staatskapelle de Berlín, l’orquestra d’aquesta òpera. Amb aquesta 
formació, han interpretat un ampli repertori d’obres que inclouen totes les 
òperes de Wagner i les simfonies completes de Beethoven i de Schumann, que 
han gravat en CD i han presentat a Berlín, Viena, Nova York i Tòquio, i han 
estat aclamats internacionalment. El 2007, en els Festtage d’aquell any de 
l’Òpera Estatal de Berlín, va interpretar amb Pierre Boulez el cicle complet de 
simfonies de Mahler. 
 
A més d’obres clàssiques i romàntiques, Barenboim continua reservant un lloc 
preferencial en el seu repertori per a la música contemporània. En aquest 
àmbit, va estrenar What next?, l’única òpera d’Elliot Carter, a l’Òpera Estatal de 
Berlín. Els concerts amb l’orquestra també inclouen regularment obres d’autors 
actuals, com Pierre Boulez, Wolfgang Rihm, Isabel Mundry i York Höller, entre 
d’altres. El 2003, Barenboim i l’orquestra i cor de l’Òpera Estatal de Berlín van 
ser guardonats amb un premi Grammy per l’enregistrament de Tannhäuser de 
Wagner. Aquest mateix any, també van rebre el Premi Wilhelm Furtwängler. 
 
Al principi de la temporada 2007-2008, Daniel Barenboim va estrènyer els 
llaços amb el Teatro alla Scala de Milà, on va dirigir òperes i concerts, com 
també música de cambra. Fou nomenat director musical d’aquest famós teatre 
d’òpera l’any 2001. 
 
Juntament amb el filòsof palestí Edward Said, el 1999 va fundar la West-
Eastern Divan Orchestra, amb la qual ha dut a terme una important tasca 
pedagògica i social per la convivència pacífica i el diàleg entre les diferents 
cultures de l’Orient Mitjà. Els membres de la Staatskapelle de Berlín també han 
col·laborat com a professors en aquest projecte des que es va fundar. 
Barenboim va posar igualment en marxa un projecte d’educació musical als 
territoris palestins que inclou la creació d’una escola de música per a infants i 
una jove orquestra palestina.  
 
El 2002, Daniel Barenboim i Edward Said van rebre a Oviedo el Premi Príncep 
d’Astúries a la Concòrdia, en reconeixement de la seva tasca per la pau 
mundial. A llarg de la seva trajectòria, Barenboim ha estat distingit amb 
nombrosos i importants premis, que ha rebut de prestigioses institucions a 
Alemanya, el Regne Unit, França, l’Argentina, Israel i el Japó, entre altres 



països. El 2007, el secretari general de les Nacions Unides, Ban Ki-moon, el va 
nomenar Missatger de la Pau. 
 
Daniel Barenboim ha publicat nombrosos llibres sobre música que inclouen 
obres com la seva autobiografia, El so de la vida, i Paral·lelismes i paradoxes: 

reflexions sobre música i societat, aquest últim escrit juntament amb Edward 
Said. 
 
West-Eastern Divan Orchestra 

 
La West-Eastern Divan Orchestra va ser concebuda per Daniel Barenboim i el 
filòsof palestí Edward Said, el 1999, com un taller per a joves músics israelians, 
palestins i de diferents països àrabs de l’Orient Mitjà, amb l’objectiu de 
combinar l’estudi i el desenvolupament musical juntament amb el diàleg i el 
coneixement entre cultures tradicionalment enfrontades.  
 
L’orquestra pren el nom de l’antologia de poemes Diván de Oriente y 

Occidente, de Johann Wolfgang von Goethe, una obra de referència en la idea 
de la cultura global. Inicialment, l’orquestra es va instal·lar a Weimar 
(Alemanya) i a Chicago (Estats Units), però el 2002 es va establir definitivament 
a Sevilla, gràcies al suport de la Junta d’Andalusia. El fet d’escollir Andalusia no 
és casual, ja que al·ludeix al seu passat multicultural, en què les comunitats 
catòlica, jueva i musulmana van ser capaces de conviure en harmonia. Des 
d’aleshores, músics i professors es reuneixen un cop l’any a Sevilla per dur a 
terme un taller orquestral, en què els assajos musicals es complementen amb 
conferències i debats, i tot seguit una gira internacional de concerts. Músics 
israelians i àrabs componen tots la base de l’orquestra, que, actualment, també 
té un nombre significatius de músics espanyols. 
 
Al llarg de la seva trajectòria, l’orquestra ha demostrat que la música és capaç 
d’enderrocar barreres considerades infranquejables. L’única idea política que 
defensen els seus membres és la convicció que no hi ha una solució militar al 
conflicte araboisraelià i que els destins d’israelians i palestins estan 
inevitablement units. A través de la seva tasca, l’orquestra demostra que és 
possible crear llaços que fomentin el diàleg i el coneixement mutu, punt de 
partida per a una convivència efectiva que els permeti treballar junts en un 
projecte comú. Tot i que la música per ella mateixa no podrà resoldre el 
conflicte araboisraelià, sí que pot oferir a cada individu el dret i l’obligació 
d’expressar-se alhora que escolta el seu company. Basada en aquest concepte 
d’igualtat, de cooperació i de justícia per a tothom, l’orquestra representa un 
model alternatiu de convivència a la situació actual a l’Orient Mitjà.  
 



A més de la música simfònica, el seu repertori inclou òpera i música de cambra. 
Entre les actuacions que ha fet, destaquen els concerts que ha ofert a 
escenaris tan emblemàtics com els de la Filharmònica de Berlín, el Teatro alla 
Scala de Milà, el Musikverein de Viena, la Salle Pleyel de París, el Teatro Colón 
de Buenos Aires i el Teatro de la Maestranza de Sevilla, entre d’altres;  també 
un concert en honor de Kofi Annan, exsecretari general de l’ONU, a 
l’Assemblea General de les Nacions Unides, a Nova York. L’orquestra també 
és una convidada habitual dels Proms de la BBC, a Londres, i dels festivals de 
Salzburg i Lucerna. 
 
La West-Eastern Divan Orchestra ha publicat diversos CD i DVD que han tingut 
un èxit notable, i que inclouen, entre enregistraments i concerts en directe, 
obres com les Simfonies núm. 5 i núm. 6 de Txaikovski; l’obertura de l’òpera La 

força del destí de Verdi; l’obertura de Leonora i la integral de les Simfonies de 
Beethoven; la Simfonia concertante de Mozart; el Vals trist de Sibelius; les 
Variacions per a orquestra de Schönberg, i la Simfonia fantàstica de Berlioz. El 
2005, Paul Smaczny li va dedicar el documental Knowledge is the Beginning (El 

coneixement és el principi), que plasma la trajectòria i les motivacions de 
l’orquestra i pel qual va rebre nombrosos guardons, que inclouen un premi 
Emmy el 2006. 
 
Entre les darreres activitats de l’orquestra, destaquen la representació de 
Tristany i Isolda de Wagner, al Teatro de la Maestranza de Sevilla, i concerts a 
Cadis, Abu Dhabi, Buenos Aires i Berlín, com també una gira pels principals 
teatres i festivals europeus. El gener del 2015, l’orquestra ha traslladat per 
primer cop el seu taller orquestral a Còrdova, on acaba d’actuar amb motiu del 
700è aniversari de la sinagoga, i pròximament oferirà també un concert al 
Teatro de la Maestranza de Sevilla, i un altre, que tancarà la gira actual, a la tot 
just estrenada Filharmònica de París, el 19 de gener. 
 
Part dels fons que financen la West-Eastern Divan Orchestra provenen del 
públic, ja que tots els ingressos produïts per les seves gires es dediquen a 
aquest projecte únic i genuí. Així mateix, l’orquestra disposa de l’ajuda de la 
Junta d’Andalusia, com també de particulars i empreses que financen moltes 
de les seves activitats i ofereixen programes de beques. L’orquestra els agraeix 
a tots el seu suport.  
 



 
 

MÚSICA PER LA PAU 
 

DANIEL BARENBOIM 
WEST-EASTERN DIVAN ORCHESTRA 

 
Dissabte 17 de gener de 2015, 22.30 h 

Auditorio Nacional de Música 
MADRID 

 
 
 

PROGRAMA 
 
I 

Claude Debussy (1862-1918) 
Prélude à l’après-midi d’un faune 

 
Pierre Boulez (1925) 

Dérive II 
 
 

II 
Maurice Ravel (1875-1937) 

Rhapsodie espagnole: 
— Prélude à la nuit 

— Malagueña 
— Habanera 

— Feria 

 
Alborada del gracioso 

 
Pavane pour une infante défunte 

 
Boléro 

 
 
  

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

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

Sala de Premsa Multimèdia:  

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 



 


