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Per primera vegada, el concert es retransmetrà en directe i en alta definició a 
través de medici.tv, canal digital internacional líder en música clàssica 

 
Un total de 388 cantants interpretaran al 
Palau de la Música el concert participatiu 

d’El Messies de l’Obra Social ”la Caixa” sota 
la direcció de Joolz Gale 

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

d’El Messies de Händel, que tindrà lloc al Palau de la Música 
Catalana els dies 15 i 16 de desembre, a les 20 hores.  

 
• L’organització d’un concert amb l’oratori de Händel a càrrec de 

”la Caixa” es remunta a la dècada dels vuitanta, i ja és una tradició 
a Barcelona, on se celebra des del 1995 en format «participatiu», 
amb l’objectiu d’estimular la pràctica social del cant i reconèixer la 
tasca que duen a terme les associacions corals.  
 

• La interpretació conjunta d’El Messies, una de les obres més 
emblemàtiques i significatives del repertori de tots els temps, ha 
obtingut un nou èxit de participació en aquesta vint-i-unena edició a 
Barcelona, amb un total de 388 cantants no professionals en 
cadascun dels dos concerts programats per ”la Caixa”. 

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

aficionats cantaran algunes de les parts corals del conegut oratori 
de Händel juntament amb l’Orquestra de Cadaqués i el Cor de 
Cambra del Palau de la Música Catalana, els solistes Eleanor 
Dennis (soprano), Carlos Mena (contratenor), David Butt Philip 
(tenor) i David Soar (baix), i sota la batuta del jove director britànic 
Joolz Gale. 

 
• Des del 1995, més de 42.000 persones han participat, cantant, en 

els concerts organitzats per l’entitat, amb un públic que supera les 
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392.000 persones. En aquesta edició, l’Obra Social ”la Caixa” 
organitza concerts participatius en vuit ciutats, amb més de 2.800 
cantants aficionats. 
 

• Aquest projecte pedagògic i participatiu de ”la Caixa” es completa 
amb l’organització, el diumenge 13 de desembre a les 12.30 hores, 
del concert familiar Cantem El Messies, organitzat juntament amb la 
Fundació Orfeó Català - Palau de la Música Catalana. Aquest concert 
ofereix l’oportunitat a 211 infants i joves de descobrir i interpretar 
alguns dels fragments més emblemàtics de l’oratori juntament amb 
l’Orquestra Simfònica del Vallès.  
 

• Per primera vegada, el concert participatiu d'El Messies serà 
retransmès en viu i en alta definició pel canal digital internacional 
especialitzat en música clàssica medici.tv. A més de la retransmissió 
en directe per a tot el món -medici.tv té audiències a 182 països-, el 
concert estarà disponible sota demanda durant els propers tres 
mesos. La retransmissió en directe també es podrà seguir des del 
web de l'Obra Social "la Caixa" i des de la seva Sala de Premsa. 
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Barcelona, 15 de desembre de 2015. Els concerts participatius impulsats per 
l’Obra Social ”la Caixa” fan 21 anys el 2015. Són més de dues dècades durant 
les quals milers de persones han pogut gaudir de la interpretació conjunta 
d’El Messies, una de les obres més emblemàtiques i significatives del repertori 
de tots els temps. 
 
El 1995, l’Obra Social va ser pionera a Espanya en convertir la interpretació 
d’El Messies de Händel en una autèntica experiència col·lectiva, un somni per 
als aficionats a la música coral i amb certs coneixements musicals, que canten 
algunes de les parts corals d’aquest gran oratori al costat d’orquestres, solistes 
i directors de prestigi internacional, en un marc tan singular com el del Palau de 
la Música Catalana. 
 
En cadascun dels dos concerts programats en aquesta edició, i sota la direcció 
del director revelació Joolz Gale, els 388 cantants no professionals actuaran, 
des dels seus seients assignats al Palau de la Música Catalana, juntament amb 
l’Orquestra de Cadaqués i el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana. 
Els acompanyaran un destacat conjunt de solistes format per Eleanor Dennis 
(soprano), Carlos Mena (contratenor), David Butt Philip (tenor) i David Soar 
(baix). 
 
Aquesta nova edició d’El Messies participatiu a Barcelona es caracteritza per 
l’àmplia diversitat del conjunt de participants. Amb una gran varietat d’edats i 
professions, formen un gran mosaic representatiu de la ciutadania que té 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 Jordi Casas Bayer i Daniel Mestre, i els pianistes corepetidors Josep 
Surinyac i Pau Casan. 
 
Junts han dut a terme un intens treball de preparació dels cantants durant més 
de 40 hores d’assaig. Després d’aquests tres mesos de convivència musical, 
tots han assolit els objectius marcats pel director. 
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Més de 42.000 cantants en els concerts de l’Obra Social ”la Caixa” 

 
L’Obra Social ”la Caixa” impulsa aquesta activitat participativa, que es va iniciar 
a Barcelona el 1995. Des d’aleshores, ha estès aquesta activitat col·lectiva a 
desenes de ciutats espanyoles, que s’han sumat al projecte amb un important 
èxit d’acollida i participació. 
 
Des del 1995, més de 42.000 participants han cantat les parts corals de les 
obres programades, i 392.000 persones han assistit als concerts que s’han fet 
a moltes ciutats espanyoles, entre les quals hi ha 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. 
 
En aquests anys, l’entitat ha ampliat el repertori a altres obres simfonicocorals 
emblemàtiques, des del Rèquiem de Mozart fins al Carmina Burana de Carl 
Orff, i des d’una selecció de Grans cors d’òpera fins a la iniciativa més recent 
d’aquest any 2014, El musical participatiu, una selecció de fragments de grans 
musicals clàssics amb un espectacle que convida els participants a cantar 
juntament amb grans solistes i una orquestra simfònica. 
 
El 2015, ”la Caixa” organitza El Messies participatiu en vuit ciutats, de manera 
que se superaran les 2.800 persones aficionades a la música coral que hi 
participaran. 
 
Un projecte cultural i de transformació social 

 
Per sisè any consecutiu, el projecte d’El Messies de l’Obra Social ”la Caixa” es 
completa amb l’organització del concert familiar en què participen un total de 
211 infants i joves d’entre 6 i 18 anys d’entitats socials i escoles de barris 
propers al Palau de la Música Catalana,  
 
El 2015, l’Obra Social ”la Caixa” i la Fundació Orfeó Català - Palau de la Música 
uneixen esforços per dur a terme aquesta iniciativa cultural i social que, a partir 
de la pràctica coral, té com a objectiu fomentar la integració social d’infants i 
joves i apropar-los a la música clàssica a partir del cèlebre oratori de Händel. 
Els infants i joves pertanyen a grups corals de vuit entitats socials i quatre 
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escoles dels barris pròxims al Palau de la Música Catalana, que han treballat 
aquest últim trimestre en el marc del projecte Clavé XXI que impulsa l’Orfeó 
Català.  
 
Interpretaran una selecció d’escenes de l’oratori compost per Georg Friedrich 
Händel, juntament amb l’Orquestra Simfònica del Vallès i el Cor Jove de l'Orfeó 
Català, sota la batuta de Rubén Gimeno. El concert, emmarcat dins del cicle 
Concerts Familiars al Palau, tindrà lloc el diumenge 13 de desembre de 2015 a 
les 12.30 hores. 
 
Retransmissió en viu i en alta definició a la plataforma 

 
L'Obra Social "la Caixa" i la plataforma digital medici.tv s'han unit per primera 
vegada per fer arribar l'experiència participativa d'El Messies al món sencer. 
Les dues entitats comparteixen l'objectiu de facilitar l'accés a la cultura a tots 
els públics i per aquest motiu, la plataforma digital líder a nivell mundial en la 
distribució de continguts especialitzats en música clàssica serà l'encarregada 
de la filmació i retransmissió del concert. 
 
L'enregistrament s'oferirà amb una imatge i so d'alta definició i la retransmissió 
es durà a terme a tot el món a través del web de medici.tv i de l'Obra Social "la 
Caixa", així com a la Sala de Premsa Multimèdia de l'entitat. La retransmissió 
en viu serà de lliure accés per qualsevol d'aquest canals. Així mateix, el concert 
es podrà veure sota demanda i de forma gratuïta a medici.tv durant tres mesos 
i posteriorment al canal de "la Caixa" a Youtube. 
 
medici.tv retransmet més de 100 concerts en directe l'any amb les principals 
institucions del món. La plataforma compta amb més de 300.000 subscriptors, 
està present en 8 idiomes i té usuaris a 182 països. Barcelona figura en sisena 
posició en el rànquing d'audiències per ciutats.  
 
Joolz Gale, director 

 
El director britànic Joolz Gale ha aconseguit en els últims anys una 
extraordinària maduresa musical, gràcies a una versatilitat genuïna que 
combina l’ampli coneixement i la gran experiència que té en l’àmbit de la 
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música antiga amb la seva passió pel repertori del classicisme i del primer 
Romanticisme. 
 
Gale va estudiar música i violí a la Universitat d’Oxford i, a continuació, cant al 
Royal College of Music de Londres. L’any 2007, va iniciar la seva trajectòria 
professional com a cantant solista i de conjunt, i després va començar a 
desenvolupar les seves habilitats com a director, en col·laboració amb el 
Monteverdi Choir i gràcies a l’estímul de Sir John Eliot Gardiner. 
 
Des d’aleshores, ha estat convidat a dirigir prestigioses orquestres a Europa, 
Àsia i l’Amèrica Llatina. Entre d’altres, ha dirigit les simfòniques de Xangai i la 
Nacional de la Xina; la Filharmònica de Cambra de Bremen; la Simfònica de 
Bamberg; les filharmòniques de Ciutat del Cap, KwaZulu-Natal i Nacional 
d’Ucraïna; la Filharmònica Arturo Toscanini; la Simfònica Nacional de Taiwan, i 
l’Orquestra i Cor de la Comunitat de Madrid. També ha estat assistent dels 
directors Sir Roger Norrington i Paavo Järvi. 
 
El 2010, va fundar l’Ensemble Mini, amb membres de la Filharmònica de Berlín, 
amb el propòsit d’explorar, amb esperit crític i format reduït, les obres 
simfòniques de grans autors, una iniciativa que va ser acollida amb les millors 
crítiques. Amb aquest conjunt també ha actuat per als canals alemanys de 
ràdio i televisió més importants. 
 
L’any 2014, va enregistrar una versió de cambra de la Novena simfonia de 
Mahler, amb arranjaments de Klaus Simon, que va ser premiada i que va dur 
de gira amb la Camerata de l’Orquestra Reial del Concertgebouw 
d’Amsterdam. 
 
Orquestra de Cadaqués 

 
L’Orquestra de Cadaqués va ser creada el 1988 per un grup de joves músics 
espanyols i europeus amb uns objectius clars: treballar de prop amb els 
compositors contemporanis vius, recuperar el llegat de la música espanyola 
injustament oblidat i impulsar la carrera de solistes, compositors i directors 
emergents. 
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Ràpidament, va ser reconeguda pel compromís i la qualitat dels seus músics i 
dels seus projectes, que van apadrinar directors com Sir Neville Marriner, 
Gennadi Rozhdéstvenski i Philippe Entremont, i solistes com Alicia de 
Larrocha, Victòria dels Àngels, Teresa Berganza, Ainhoa Arteta i Paco de 
Lucía, entre d’altres. 
 
Des del 1992, impulsa el Concurs Internacional de Direcció, un certamen 
biennal que obre les portes del mercat professional a joves directors de tot el 
món. Pablo González, Gianandrea Noseda, Vasily Petrenko, Michał 
Nesterowicz i Lorenzo Viotti han estat alguns dels guanyadors que avui en dia 
ocupen un lloc destacat en orquestres de renom. 
 
Per fomentar i difondre la creació contemporània, també va crear l’Ensemble 
Orquestra de Cadaqués i la figura del compositor resident, i ha estrenat obres 
de Xavier Montsalvatge, Jesús Rueda, Hèctor Parra, Jesús Torres, David del 
Puerto i Joan Guinjoan. 
 
Ha fet nombrosos enregistraments per als segells Tritó i Philips, que inclouen la 
col·lecció de música clàssica per a infants Solfa la Redonda. Igualment, des del 
principi ha impulsat projectes pedagògics com el de la Jove Orquestra de les 
Comarques Gironines. 
 
L’Orquestra de Cadaqués ha dut a terme gires de concerts per molts països 
d’Europa, Amèrica i Àsia. Funciona com una entitat privada i rep el suport de 
l’Institut Nacional d’Arts Escèniques i de la Música (INAEM) del Ministeri de 
Cultura espanyol i del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
 
Director principal: Gianandrea Noseda 
Director titular: Jaime Martín 
Director honorífic: Sir Neville Marriner  
Director artístic: Llorenç Caballero Pàmies 
 
Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana 

 
El Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana és un dels cors 
professionals més prestigiosos i versàtils d’Espanya. El va crear l’Orfeó Català 
l’any 1990 amb la missió de difondre la música coral universal, recuperar el 
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patrimoni musical català i fomentar la nova creació. Jordi Casas i Bayer en va 
ser el director durant els primers 21 anys. Des del setembre del 2011, Josep 
Vila i Casañas n’és el director titular.  
 
El repertori del Cor de Cambra inclou obres d’autors de totes les èpoques i de 
tots els formats, des de peces a cappella fins a òperes i grans obres 
simfonicocorales, com també l’estrena de peces de compositors actuals, que és 
una de les seves prioritats. Per la qualitat vocal i artística de les seves versions, 
s’ha convertit en un referent internacional i ha rebut el Premi Nacional de 
Música de la Generalitat de Catalunya. 
 
El Cor de Cambra ha treballat amb prestigioses orquestres nacionals i 
internacionals sota la batuta de grans directors, com Rinaldo Alessandrini, 
Daniel Barenboim, Gustavo Dudamel, René Jacobs, Jesús López Cobos, Marc 
Minkowski, Kent Nagano, Josep Pons, Sir Simon Rattle i Jean-Christophe 
Spinosi, entre d’altres. Des de l’any 2010, és membre de la Xarxa Europea de 
Cors de Cambra Professionals (Tenso). 
 
Ha enregistrat per a diversos segells discogràfics, ràdios i televisions. Entre les 
seves actuacions recents, destaca una gira europea amb l’Oratori de Nadal de 
Bach, amb Les Talens Lyriques i Christophe Rousset; la interpretació amb 
l’Orfeó Català de la Missa glagolítica de Leoš Janáček al Royal Festival Hall de 
Londres, amb l’orquestra i el cor de la Filharmònica de Londres i Tomáš 
Netopil, i una triple actuació a la catedral de Bremen, amb motiu de la 
inauguració del Musikfest en aquesta ciutat. 
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CONCERTS PARTICIPATIUS DE L’OBRA SOCIAL ”LA CAIXA”  
 

EL MESSIES 
 

G. F. Händel 
 

Dimarts 15 i dimecres 16 de desembre de 2015 | 20 h  
Palau de la Música Catalana 

BARCELONA 
 

ORQUESTRA DE CADAQUÉS 
COR DE CAMBRA DEL PALAU DE LA MÚSICA CATALANA 

 
Eleanor Dennis, soprano 

Carlos Mena, contratenor 
David Butt Philip, tenor 

David Soar, baix 
 

PARTICIPANTS INDIVIDUALS 
Jordi Casas Bayer i Daniel Mestre, directors preparadors 

 
Direcció 

JOOLZ GALE 
 

 


