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Rècord de participació en el projecte en l’onzena edició: creix un 57 % el 
nombre d’aficionats que cantaran, des de les seves butaques, aquesta 
peça essencial del repertori simfonicocoral 

 
Un total de 654 cantants interpretaran a 

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

de Harry Christophers 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Messies de Händel, que arriba ja a l’onzena edició consecutiva a la 
ciutat de Madrid i que se celebrarà a l’Auditori Nacional de Música 
els dies 13 i 14 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 Madrid en aquestes 
dates. L’organització d’un concert amb l’oratori de Händel a càrrec 
de ”la Caixa” ja és una tradició a Madrid, on se celebra des del 2006 
en aquest format, que vol estimular la pràctica social del cant i 
reconèixer la tasca que es duu a terme des de les associacions 
corals.  
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• Aquesta interpretació conjunta d’El Messies ha registrat un rècord 

absolut de participació en l’onzena edició, amb un total de 654 
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 l’orquestra The 
Sixteen, els solistes Carolyn Sampson (soprano), Catherine Wyn-
Rogers (contralt), Joshua Ellicott (tenor) i Henry Waddington (baix), i 
sota la batuta del reconegut director Harry Christophers. 

 
• 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. 

 
Madrid, 13 de desembre de 2016. Els concerts participatius impulsats per 
l’Obra Social ”la Caixa” arriben a l’onzena edició a la ciutat de Madrid. Més 
d’una dècada durant la qual 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. 
 
”la Caixa” 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 l’Auditori Nacional de 
Música de Madrid. 
 
En aquesta vint-i-dosena edició, i com ja és habitual, s’han programat dos 
concerts en dies consecutius. Per primer cop, atesa la gran demanda de 
participació, l’entitat ha decidit ampliar el nombre de places. Així, si fins ara tots 
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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 ”la Caixa”, i seran 654 
els cantants no professionals que hi actuaran, des dels seus seients assignats 
a l’Auditori Nacional, cosa que representa un augment del 57 % 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 Félix Redondo i Fernando Rubio. Junts han dut a terme un intens 
treball de preparació dels cantants durant més de quaranta hores d’assaig. 
Després d’aquests tres mesos d’assaigs i convivència musical, s’han assolit 
tots els objectius marcats pel director Harry Christophers. 

 
Els acompanyaran un destacat conjunt de solistes format per Carolyn Sampson 
(soprano), Catherine Wyn-Rogers (contralt), Joshua Ellicott (tenor) i Henry 
Waddington (baix). Juntament amb els solistes i els cantants amateurs, actuarà 
el cor i orquestra The Sixteen, sota la batuta del reconegut director anglès. 
 
5.000 cantants en els concerts de l’Obra Social ”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 
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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 
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 els 4.900 participants aficionats a la música coral. 
 
Harry Christophers, director 

 
Harry Christophers és conegut internacionalment com a fundador i director de 
The Sixteen, i també per la seva intensa activitat com a director convidat 
habitual de moltes de les principals orquestres i companyies d’òpera d’arreu del 
món. 
 
Té una àmplia discografia que inclou més de 120 títols, que han obtingut 
prestigiosos premis. Des del 2008, és també director artístic de la veterana 
orquestra d’instruments històrics Händel and Haydn Society de Boston, amb la 
qual ha dut a terme ambiciosos projectes relacionats amb la celebració del seu 
bicentenari, el 2015. 
 
Actualment, també és principal director convidat de l’Orquestra Ciutat de 
Granada. Ha desenvolupat, igualment, una destacada activitat com a director 
artístic en el camp de l’òpera, i ha obtingut un notable èxit en escenaris com 
l’Òpera de Buxton, l’English National Opera, la Grange Park Opera, el Teatre 
Nacional de San Carlos de Lisboa o el Festival Internacional de Música i Dansa 
de Granada. 



 

 

 

Nota de prensa 
 

  

Àrea de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Juan A. García: 913 307 317 / 608 213 095 / jagarcia@fundaciolacaixa.org  
Sala de Premsa Multimèdia: http://prensa.lacaixa.es/obrasocial  
     @FundlaCaixa #MessieslaCaixa 

 
 

 
El 2012, va ser nomenat comandant de l’Orde de l’Imperi Britànic. És membre 
d’honor del Magdalen College d’Oxford i del Royal Welsh College of Music & 
Drama de Cardiff, i doctor honoris causa en música per la Universitat de 
Leicester. Ha dirigit El Messies en diferents edicions dels concerts participatius 
de l’Obra Social ”la Caixa”. 
 
The Sixteen, cor i orquestra 

 
Fundat i dirigit per Harry Christophers, The Sixteen és unànimement reconegut 
com un dels conjunts més destacats del panorama internacional. Amb el seu 
cèlebre cor i la seva pròpia orquestra d’instruments d’època, ha assolit un gran 
prestigi pel seu treball en la interpretació de la música renaixentista i barroca, i 
també del repertori dels segles XX i XXI. 
 
The Sixteen impulsa cada any el cicle Choral Pilgrimage, una gira de concerts 
per les principals catedrals del Regne Unit que duu novament la música als 
edificis originals per als quals va ser escrita. El gran èxit obtingut amb aquesta 
iniciativa ha consolidat el cicle com una de les cites anuals més importants de 
la programació musical del país. 
 
També ha protagonitzat programes de música a la BBC, ha participat en 
aclamades produccions escèniques, ha fet nombroses gires per Europa, Àsia, 
Austràlia i Amèrica, i ha actuat en les principals sales de concerts i festivals de 
tot el món. La seva discografia, que ha estat premiada moltes vegades, inclou 
més de 145 gravacions que abracen més de 500 anys de música. El 2001 va 
crear el seu propi segell discogràfic, Coro, amb el qual ha publicat més de 140 
àlbums. 
 
El 2011 va iniciar el projecte Genesis Sixteen, un complet programa de 
formació coral dirigit a joves cantants, especialment dissenyat per acostar 
l’estudi a la pràctica professional. 


