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Dimarts 12 y Dimecres 13 a l’Auditori Nacional de Música 

 
678 cantants aficionats participen al concert 

participatiu d’El Messies de l’Obra Social 
”la Caixa” a Madrid 

 
 

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

Messies de Händel, que arriba ja a la dotzena edició consecutiva a 
la ciutat de Madrid i que se celebrarà a l’Auditori Nacional de 
Música 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 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.  
 

• Aquesta interpretació conjunta d’El Messies ha registrat un rècord 
absolut de participació en l’onzena edició, amb un total de 678 
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 l'orquestra Europa 
Galante i el Polish Chamber Choir-Schola Cantorum Gedanensis, 
els solistes Francesca Lombardi Mazzulli, soprano; Delphine Galou, 
contralt; Anicio Zorzi, tenor; i Roberto Lorenzi, baríton; i sota la 
batuta del reconegut violinista i director Fabio Biondi. 
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• Des del 1995, més de 51.000 persones han participat, cantant, en 
els concerts organitzats per l’entitat, amb un públic que supera les 
457.000 persones. Aquest any, l’Obra Social ”la Caixa” organitza 15 
concerts participatius en 11 ciutats d’arreu de l’Estat, amb prop de 
4.400 cantants aficionats. 

 
Madrid, 12 de desembre de 2017. Els concerts participatius impulsats per 
l’Obra Social ”la Caixa” arriben a la dotzena 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 dotzena 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 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 678 
els cantants no professionals que hi actuaran, des dels seus seients assignats 
a l’Auditori Nacional. 
 
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. 
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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, Jerónimo Marín i Alfonso Martín. 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 Fabio Bioindi. 
 
Els acompanyaran un destacat conjunt de solistes format per Francesca 
Lombardi Mazzulli, soprano; Delphine Galou, contralt; Anicio Zorzi, tenor; i 
Roberto Lorenzi, baríton. Al costat dels solistes i els cantants amateurs actuarà 
l'orquestra Europa Galante i el Polish Chamber Choir-Schola Cantorum 
Gedanensis, sota la batuta del reconegut director anglès. 
 
4.4000 cantants en els concerts de l’Obra Social ”la Caixa” aquest 2017 

 
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 51.500 participantes han cantat les parts corals de les 
obres programades, i 457.000 personas han assistit als concerts que s’han fet 
a moltes ciutats espanyoles, entre les quals hi ha Madrid, Barcelona, València, 
Sevilla, Bilbao, Santander, Pamplona, Granada, Palma, Santiago de 
Compostela i Las Palmas de Gran Canaria. 
 
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 
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Fabio Biondi, director 

 
Nascut a Palerm, Fabio Biondi va iniciar la seva carrera internacional de ben 
jove, quan va començar a destacar com a violinista. Impulsat per la seva viva 
curiositat, de seguida va conèixer els pioners de la interpretació historicista de 
la música barroca, un descobriment que li va fer que s’eixamplés la seva visió 
musical i que va marcar la seva futura trajectòria. 
 
El 1990, va fundar el conjunt Europa Galante, que en molt pocs anys va tenir 
un èxit internacional extraordinari gràcies a les vendes milionàries de les seves 
gravacions i a les gires de concerts, que el van convertir en el conjunt italià de 
música antiga més premiat i reconegut del moment.  
 
Com a solista i director, Fabio Biondi ha col·laborat amb moltes orquestres de 
cambra i simfòniques. Entre 2005 i 2015 va ser també director titular de 
l’Orquestra Simfònica de Stavanger i, des del 2015, és director musical del 
Palau de les Arts de València. Com a violinista, en solitari o en formació de 
duo, ha actuat a les sales més importants d’arreu del món. Des del 2011 és 
acadèmic de la prestigiosa Accademia Nazionale di Santa Cecilia. 
 
 
Europa Galante 

 
Fundada el 1990 pel seu director artístic, Fabio Biondi, Europa Galante és una 
reputada orquestra d’instruments d’època que va assolir un gran reconeixement 
internacional amb la publicació del seu primer disc, dedicat als concerts de 
Vivaldi, el qual va rebre una llista inacabable de premis i alhora va ser un èxit 
de vendes mundial. 
 
Des d’aleshores, actua a sales de concerts i teatres com L’Scala de Milà, La 
Fenice de Venècia, l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia de Roma, el 
Théâtre des Champs Elysées de París, el Concertgebouw d’Amsterdam, el 
Royal Albert Hall de Londres, el Musikverein de Viena, el Lincoln Center de 
Nova York, el Suntory Hall de Tòquio i l’Òpera de Sidney.  
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A Itàlia, col·labora freqüentment amb l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia 
per a la recuperació d’obres vocals italianes del segle XVIII. Per l’originalitat i 
per l’esplendor instrumental de les seves versions, ha rebut prestigiosos 
premis. Europa Galante és orquestra en residència del Teatro Due de Parma. 
 
Polish Chamber Choir-Schola Cantorum Gedanensis 

 
El Polish Chamber Choir-Schola Cantorum Gedanensis va ser fundat el 1978, a 
Gdansk (Polònia), per Ireneusz Łukaszewski. Des del 1983 el dirigeix el seu 
germà, Jan Łukaszewski, amb qui ha treballat un variat repertori de música de 
tots els gèneres i totes les èpoques que abraça des de la música medieval fins 
a la música contemporània i popular. 
 
Ha estrenat obres d’autors com ara Henryk Mikołaj  Górecki, Krzysztof 
Penderecki, Wojciech Kilar, Augustyn Bloch, Krzysztof Meyer, Andrzej 
Koszewski i Paweł Łukaszewski. Ha gravat nombrosos treballs discogràfics que 
han estat premiats diverses vegades i ha actuat per a innumerables canals de 
ràdio i de televisió europeus i nord-americans. 
 
El cor presenta prop de quaranta programes diferents a l’any. Treballa amb les 
principals orquestres simfòniques i filharmòniques de Polònia, i també amb 
l’Academy of Ancient Music, la Venice Baroque Orchestra i l’Akademie für Alte 
Musik de Berlín, amb directors com ara Eric Ericson, Uwe Gronostay, Frieder 
Bernius i Stephen Layton. Des del 2006 organitza cada any el Festival 
Internacional Mozartiana de Gdansk. 


