
                                             

  

Nota de premsa 
 
 

El Musical tindrà lloc el dimarts 8 de març a les 20.30 hores al Teatro 
Cervantes de Màlaga. Els mitjans interessats també poden assistir als assajos 
previs del cap de setmana o a l’assaig general, que es farà el dilluns 7 de 
març a les 20 hores al mateix escenari. 

 
Més de 80 aficionats a la música  

canten en El Musical participatiu que 
organitzen l’Obra Social ”la Caixa” i el 

Teatro Cervantes de Màlaga 
 

• L’Obra Social ”la Caixa” presenta, en col·laboració amb 
l’Ajuntament de Màlaga, el concert, El Musical participatiu, que fa 
realitat el somni de tot aficionat al gènere musical: actuar en un 
teatre professional, com el Teatro Cervantes, juntament amb 
solistes i un conjunt instrumental professional. 
 

• Després de l’èxit de la primera edició, celebrada al mateix escenari 
el 2014, l’Obra Social ”la Caixa” torna a la ciutat de Màlaga amb 
l’objectiu de permetre que més de 80 cantants no professionals 
puguin protagonitzar un emotiu recorregut per la història del teatre 
musical, des dels seus orígens fins avui, a partir de fragments 
d’alguns dels musicals més emblemàtics: Chicago, Hello, Dolly, 

Hairspray, Cats o Les misérables.  
 

• Sota la direcció musical i escènica d’Óscar Peñarroya i Xavier 
Casan, respectivament, actuen en El Musical dos dels solistes 
professionals amb més experiència en el gènere musical, Mone i 
Toni Viñals, juntament amb un conjunt de músics professionals i 
cantants amateurs, alguns dels quals formen part de l’Orfeó 
Preuniversitari de Màlaga. 
 

• Des del 1995, més de 42.000 persones han participat, cantant, en 
els concerts organitzats per l’entitat, amb un públic que supera les 
392.000 persones.  



Màlaga, 8 de març de 2016. L’Obra Social ”la Caixa” presenta al Teatro 
Cervantes, en col·laboració amb l’Ajuntament de Màlaga, el concert El Musical 

participatiu, que se celebra per segona vegada a la ciutat després de la primera 
edició celebrada el 2014.  
 
Els concerts participatius impulsats per l’Obra Social ”la Caixa” des de fa vint 
anys ofereixen a les persones aficionades a la música l’oportunitat de participar 
en un important projecte pedagògic i musical de gran envergadura, juntament 
amb músics i intèrprets professionals de reconegut prestigi. Al ja tradicional 
Messies de Händel, l’Obra Social ”la Caixa” hi ha sumat altres obres en els 
últims anys, com ara el Carmina burana de Carl Orff, el Rèquiem de 
W. A. Mozart i la Missa de la coronació, també de Mozart.  
 
Ara, en aquest projecte, l’entitat amplia el seu repertori i s’apropa al teatre 
musical, una experiència enriquidora per a més de 80 aficionats a la música de 
la ciutat de Màlaga, que podran fer realitat un somni: ser protagonistes d’un 
atractiu viatge per la història del teatre musical de Broadway, des dels seus 
orígens fins als nostres dies, a partir d’adaptacions d’algunes peces 
emblemàtiques escrites pels compositors més destacats i representatius del 
gènere.  
 
Amb una combinació particular de cançons i de ritmes al servei d’una història i 
de les emocions dels personatges, els musicals de Broadway van assolir una 
popularitat enorme al llarg del segle XX, fins al punt que molts dels temes van 
esdevenir famosos i avui en dia formen part de la memòria col·lectiva i del 
repertori habitual de cantants i cors, que sovint els interpreten al marge de les 
obres que les van originar. 
 
El musical participatiu recupera algunes peces emblemàtiques d’aquest 
repertori mitjançant un concert per a cor, solistes i orquestra que ens proposa 
un atractiu viatge musical a través de la història del gènere, des dels orígens 
fins als nostres dies, a partir d’adaptacions d’algunes obres destacades escrites 
pels compositors més il·lustres i representatius. 
 
Óscar Peñarroya (direcció musical) i Xavier Casan (direcció escènica) dirigiran 
els participants en aquest concert en format participatiu, amb les solistes Mone 
i Toni Viñals, que tenen una llarga experiència en el teatre musical.  
 
Després d’un intens treball de preparació, els participants interpretaran 
fragments musicals emblemàtics dels compositors més importants del gènere: 
Gershwin, Rodgers, Bernstein, Sondheim, Kander, Webber i Schönberg, entre 



molts d’altres. Es tracta de fer un viatge per la història del gènere, des de les 
històriques composicions de la dècada de anys vint i trenta del segle passat 
(Showboat, Girl Crazy, Anything goes) fins als musicals més recents i populars 
(Chicago, Cats, Rent, Les misérables o Hairspray). 
 
El programa inclou: 
 
OBERTURA   
Overture [fragment]   Funny girl (1964)  

Música: Jule Styne  
 

SUITE 1  
En aquest concert *   A funny thing happened on the way to the forum (1962)  
(Comedy tonight)   Música i lletra: Stephen Sondheim  
Velles aigües **   Show boat (1927)  
(Ol’ man river)    Música: Jerome Kern. Lletra: Oscar Hammerstein II  
Tinc el ritme **    Girl crazy (1930)  
(I got rhythm)    Música: George Gershwin. Lletra: Ira Gershwin  
I tot s’hi val **    Anything goes (1934)  
(Anything goes)   Música i lletra: Cole Porter  
Tu mai camines sol **   Carousel (1945)  
(You’ll never walk alone)  Música: Richard Rodgers. Lletra: Oscar Hammerstein II  
 
SUITE 2  
Coral de Westfàlia *   Candide (1956)  
(Westphalia chorale)   Música i lletra: Leonard Bernstein  
La plaça es torna un mercat *  Brigadoon (1947)  
(Down in MacConnachy Square) Música: Frederick Loewe. Lletra: Alan Jay Lerner  
Alba i vespre *    Fiddler on the roof (1964)  
(Sunrise, sunset)   Música: Jerry Bock. Lletra: Sheldon Harnick  
Ja et pots posar elegant *  Hello, Dolly! (1964)  
(Put on your Sunday clothes)  Música i lletra: Jerry Herman  
 
INTERLUDI  
Obertura    Merrily we roll along (1981)  
(Overture)    Música: Stephen Sondheim  
 
SUITE 3  
I tot plegat **    Chicago (1975)  
(All that jazz)    Música: John Kander. Lletra: Fred Ebb  
Jelicants per a gats jelicals *  Cats (1981)  
(Jellical cats)    Música: Andrew Lloyd Webber. Lletra: T. S. Eliot i Trevor Nunn  
Jo et cuidaré *    Rent (1996)  
(I’ll cover you [reprise])   Música i lletra: Jonathan Larson  
Nous ritmes *    Ragtime (1998)  
(New Music)    Música: Stephen Flaherty. Lletra: Lynn Ahrens  
 

Som als anys seixanta *  Hairspray (2002)  
(Welcome to the 60s)   Música: Marc Shaiman. Lletra: Scott Wittman  



 
FINAL  
No sentiu cantar la gent? *  Les misérables (1985)  
(Do you hear the people sing?)  Música: Claude-Michel Schönberg. Lletra: Alain Boublil 
 

 
Més de 42.000 cantants en els concerts de l’Obra Social ”la Caixa” 

 
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. 
 
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 portat, posteriorment, 
a diverses ciutats espanyoles que s’han sumat al projecte amb un important 
èxit d’acollida i participació. El repertori s’ha ampliat a altres obres 
simfonicocorales. 
 
Des del 1995, més de 42.000 participants han cantat les parts corals de les 
obres programades, i unes 392.000 persones han assistit als concerts celebrats 
en nombroses ciutats espanyoles, entre les quals hi ha Madrid, Barcelona, 
València, Sevilla, Saragossa, Bilbao, Santander, Pamplona, Granada, Oviedo, 
Palma, Santiago de Compostel·la, Sant Sebastià, Tenerife, Las Palmas de 
Gran Canaria, Valladolid i Múrcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Àrea de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Evaristo Olcina – 639 313 969 / eolcina@lacaixa.es 
Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundacionlacaixa.org  
Sala de Premsa Multimèdia: http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  
       @FundlaCaixa #MusicalParticipatiu 


