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S’estableix un rècord de participació en el projecte: creix un 42 % el nombre 
d’aficionats que cantaran, des de les seves butaques, aquesta peça essencial 
del repertori simfonicocoral 

 
Un total de 554 cantants interpretaran al 
Palau de la Música el concert participatiu 

d’El Messies de l’Obra Social ”la Caixa” sota 
la direcció de Víctor Pablo Pérez 

  
• 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 12 i 13 de desembre a les 19.30 hores.  

 
• El format participatiu fa d’aquest concert una proposta única i 

diferent d’entre totes les que es promouen a Barcelona en aquestes 
dates. L’organització d’un concert amb l’oratori de Händel a càrrec 
de ”la Caixa” es remunta a la dècada dels vuitanta, i des del 1995 és 
obert a la participació de la ciutadania amb l’objectiu d’estimular la 
pràctica social del cant i reconèixer la tasca que duen a terme les 
associacions corals.  
 

• Aquesta interpretació conjunta d’El Messies ha tingut un rècord 
absolut de participació en aquesta vint-i-dosena edició a Barcelona, 
amb un total de 554 cantants no professionals en els dos concerts 
programats per ”la Caixa”.  

 
• Després d’un intens treball de preparació que va començar al mes 

d’octubre, aquests aficionats cantaran algunes de les parts corals 
del conegut oratori de Händel juntament amb el Cor i Orquestra 
Gulbenkian, els solistes Elizabeth Watts (soprano), Marta Infante 
(contralt), Emiliano González Toro (tenor) i José Antonio López 
(baix), i sota la batuta del director Víctor Pablo Pérez. 
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• Aquest projecte formatiu i participatiu de ”la Caixa” es completa amb 
l’organització, el diumenge 18 de desembre a les 12.30 hores, del 
concert familiar Cantem El Messies, amb la col·laboració de la 
Fundació Orfeó Català - Palau de la Música Catalana. Aquest concert 
ofereix l’oportunitat a prop de 200 infants i joves de descobrir i 
interpretar alguns dels fragments més emblemàtics de l’oratori, 
juntament amb l’Orquestra Simfònica del Vallès.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Des del 1995, més de 47.000 persones han participat, cantant, en 
els concerts organitzats per l’entitat, amb un públic que supera les 
428.000 persones. Aquest any, l’Obra Social ”la Caixa” organitza 27 
concerts participatius en 20 ciutats d’arreu de l’Estat, amb prop de 
5.000 cantants aficionats. 

 
• El concert participatiu d’El Messies es retransmetrà en directe el dia 

13 de desembre per Catalunya Música, com a part dels actes 
previstos per commemorar el 30è aniversari d’aquesta emissora 
especialitzada de la ràdio pública catalana. 
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Barcelona, 2 de desembre de 2016. Els concerts participatius impulsats per 
l’Obra Social ”la Caixa” arriben enguany a l’edició número 22 a la ciutat de 
Barcelona. Són, doncs, 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 a 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 aquesta vint-i-dosena edició, i com ja és habitual, s’han programat dos 
concerts en dies consecutius a Barcelona. Per primer cop, atesa la gran 
demanda de participació, l’entitat ha decidit ampliar-ne el nombre de places. 
Així, si fins ara tots els cantants participaven en tots dos concerts, a partir 
d’aquest any la majoria de cantants es repartiran entre les dues cites 
programades. 
 
D’aquesta manera, s’ha pogut establir un rècord de participació absolut en els 
més de vint anys d’història d’El Messies participatiu, de manera que seran 554 
els cantants no professionals que hi actuaran, des dels seus seients assignats 
al Palau de la Música Catalana. Això representa un creixement del 42 % 
respecte de la xifra de cantants de l’edició del 2015. 
 
El Messies participatiu 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’han 
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 Esteve Nabona i Daniel Mestre. Junts han dut a terme un intens 
treball de preparació dels cantants durant més de quaranta hores d’assaig. 
Després d’aquests tres mesos de convivència musical, tots han assolit els 
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objectius marcats per Víctor Pablo Pérez, director de l’Orquestra i Cor de la 
Comunitat de Madrid (ORCAM). 
 

Els acompanyaran un destacat conjunt de solistes format per Elizabeth Watts 
(soprano), Marta Infante (contralt), Emiliano González Toro (tenor) i José 
Antonio López (baix). Juntament amb els solistes i els cantants amateurs, 
actuaran el Cor i Orquestra Gulbenkian, sota la direcció del mestre Víctor Pablo 
Pérez.  
 
La col·laboració amb el Cor i Orquestra Gulbenkian es va iniciar el 2013 amb 
l’objectiu de treballar conjuntament en el desenvolupament de projectes socials, 
culturals, científics i de cooperació internacional. 
 
En el marc d’una altra col·laboració de l’entitat, en aquest cas amb l’emissora 
Catalunya Música per fer possible la celebració dels actes del seu 30è 
aniversari, és previst que l’emissora musical pública catalana retransmeti en 
directe el concert el dimarts 13 de desembre. 
 

Prop de 5.000 cantants en els concerts de ”la Caixa” aquest 2016 

 
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 47.000 participants han cantat les parts corals de les 
obres programades, i 428.000 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, Sant 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, o des d’una selecció de Grans cors d’òpera fins a la iniciativa més recent, 
El musical participatiu, una selecció de fragments de grans musicals clàssics en 
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un espectacle que convida els participants a cantar juntament amb grans 
solistes i una orquestra simfònica. 
 
Aquest 2016 s’han superat totes les xifres de participació d’anys anteriors. 
”la Caixa” organitza un total de 27 concerts a 20 ciutats, amb les obres  
El Messies, el Rèquiem de Mozart i El musical participatiu. Enguany se 
superaran les 4.900 persones aficionades a la música coral que hi participaran. 
 
Un projecte cultural i de transformació social 

 
Per setè any consecutiu, el projecte d’El Messies de l’Obra Social ”la Caixa” es 
completa amb l’organització d’un concert familiar en què participen un total de 
194 infants i joves d’entre 6 i 18 anys d’entitats socials i escoles de barris 
propers al Palau de la Música Catalana. 
 
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 quatre entitats socials i quatre 
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 d’Esteve Nabona. El concert tindrà lloc el diumenge 18 de 
desembre de 2016, a les 12.30 hores. 
 
Víctor Pablo Pérez, director 

 
Nascut a Burgos, Víctor Pablo Pérez es va formar al Reial Conservatori 
Superior de Música de Madrid i a la Hochschule für Musik de Munic. Des de 
llavors, està reconegut com un dels grans valors espanyols en el camp de la 
direcció d’orquestra. 
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Ha estat director artístic i titular de la Simfònica d’Astúries, la Simfònica de 
Tenerife i la Simfònica de Galícia, i des del setembre de 2013 ho és de 
l’Orquestra i Cor de la Comunitat de Madrid.  
 

Col·labora assíduament amb els principals teatres 
espanyols i amb els festivals internacionals més 
importants, on ha treballat amb els solistes més 
prestigiosos. A més de dirigir habitualment nombroses 
orquestres espanyoles, ha estat convidat a dirigir 
formacions com ara la Royal Philharmonic, la 
Filharmònica de Londres i les simfòniques de Berlín, 
Munic, Dresden, Milà, Jerusalem, Helsingborg i 
Trondheim, entre moltes d’altres.  
 
Després de dirigir l’any 2010 —també en el marc dels 
concerts participatius de l’Obra Social ”la Caixa”— el 
Rèquiem de Mozart, Víctor Pablo Pérez visita novament 
Barcelona per oferir-nos, al capdavant del Cor i 

Orquestra Gulbenkian, la seva versió d’El Messies de Händel. 
 
Orquestra Gulbenkian 

 
L’any 1962, la Fundació Calouste Gulbenkian va decidir establir un grup 
orquestral permanent. Va començar com un petit conjunt de cambra i 
actualment és una gran orquestra amb una plantilla de seixanta-sis 
instrumentistes que pot ser ampliada ocasionalment. Aquesta formació li 
permet abordar un ampli repertori que inclou des de música barroca fins a 
obres contemporànies.  
 
Cada temporada ofereix un cicle regular de concerts al Gran Auditori 
Gulbenkian de Lisboa, en col·laboració amb alguns dels directors i solistes més 
importants del món. En l’àmbit internacional, fa nombroses gires per Europa, 
Àsia, Àfrica i Amèrica, i molts dels seus enregistraments han estat reconeguts 
amb prestigiosos premis. Susanna Mälkki n’és la directora convidada principal, i 
Joana Carneiro i Pedro Neves en són els directors convidats. Claudio Scimone, 
titular entre 1979 i 1986, n’és director honorari, i Lawrence Foster, titular entre 
2002 i 2013, n’és director emèrit. 
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Cor Gulbenkian 

 
Fundat el 1964, el Cor Gulbenkian està format actualment per un centenar de 
cantants. El seu repertori inclou obres dels períodes clàssic i romàntic, i també 
nombroses estrenes absolutes d’obres contemporànies. A més de cantar amb 
l’Orquestra Gulbenkian, ha col·laborat amb altres prestigioses formacions, a les 
ordres de directors com ara Claudio Abbado, Frans Brüggen, Colin Davis, 
Gustavo Dudamel, Rafael Frühbeck de Burgos, René Jacobs, Esa-Pekka 
Salonen, Michael Tilson Thomas o Franz Welser-Möst, entre d’altres.  
 
Participa regularment en festivals d’arreu del món i ha enregistrat una gran 
diversitat d’obres per als segells més importants, amb un interès particular per 
la música portuguesa del segle XVI al XX. Els seus enregistraments han rebut 
destacats premis internacionals. Des del 1969, Michel Corboz n’és el director 
titular, amb Jorge Matta com a director adjunt i Paulo Lourenço com a director 
assistent. 
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CONCERTS PARTICIPATIUS DE L’OBRA SOCIAL ”LA CAIXA”  
 

EL MESSIES 
 

G. F. Händel 
 

Dilluns 12 i dimarts 13 de desembre de 2016 · 19.30 h 
Palau de la Música Catalana 

 BARCELONA  
 

Cor i Orquestra Gulbenkian 
 

Elizabeth Watts, soprano 
Marta Infante, contralt 

Emiliano González Toro, tenor 
José Antonio López, baix 

 
· PARTICIPANTS INDIVIDUALS · 

 
· DIRECCIÓ · 

VÍCTOR PABLO PÉREZ 
 

 


