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S’estableix un nou rècord de participació en aquest projecte en la 23ena edició 

 
Un total de 562 cantants interpretaran al 
Palau de la Música el concert participatiu 

d’El Messies de l’Obra Social ”la Caixa” sota 
la direcció de Paul McCreesh 

  
• 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 18 i 19 de desembre a les 19.30 hores.  
 

• Aquesta interpretació conjunta d’El Messies ha tingut un rècord 
absolut de participació en aquesta vint-i-tresena edició a Barcelona, 
amb un total de 562 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 conjunt vocal i 
instrumental Gabrieli Consort & Players, els solistes Anna Dennis 
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(soprano), Rupert Enticknap (contratenor), Thomas Walker (tenor) i 
Neal Davies (baix), i sota la batuta del director anglès Paul 
McCreesh. 

 
• 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.  
 

• Des del 1995, més de 51.500 persones han participat, cantant, en 
els concerts organitzats per l’entitat en més de 30 poblacions de la 
geografia espanyola, amb un públic que supera les 457.000 
persones.  
 

• Aquest any, l’Obra Social ”la Caixa” organitza 21 concerts 
participatius en 17 ciutats d’arreu de l’Estat, amb 4.400 cantants 
aficionats. 
 
 

Barcelona, 18 de desembre de 2017. Els concerts participatius impulsats per 
l’Obra Social ”la Caixa” arriben enguany a l’edició número 23 a la ciutat de 
Barcelona. Són gairebé vint-i-cinc anys durant els 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-tresena edició, i com ja és habitual, s’han programat dos 
concerts en dies consecutius a Barcelona, que han registrat un nou rècord 
absolut de participació en els més de vint anys d’història d’El Messies 
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participatiu, de manera que seran 562 els cantants no professionals que hi 
actuaran des dels seus seients assignats al Palau de la Música Catalana. 
 
Aquest concert participatiu serà molt més que un concert. Suprimeix les 
barreres entre l’escenari i el públic, alhora que genera un nou espai d’integració 
en el qual un ampli conjunt de cantaires aficionats comparteixen amb els 
músics professionals, i també amb tots els assistents, aquesta emotiva 
celebració col·lectiva de la música. 
 
El Messies participatiu es caracteritza per l’àmplia diversitat del conjunt de 
participants. Amb una gran varietat d’edats, coneixements i procedències, 
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 Alfred Cañamero. 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 
objectius marcats pel director. 
 

Els acompanyaran un destacat conjunt de solistes format per Anna Dennis 
(soprano), Rupert Enticknap (contratenor), Thomas Walker (tenor) i Neal 
Davies (baix). Juntament amb els solistes i els cantants amateurs, actuaran el 
conjunt vocal i instrumental Gabrieli Consort & Players, sota la direcció del 
director britànic Paul McCreesh.  
 
Més de 4.400 cantants en els concerts de ”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. 
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Des del 1995, més de 51.000 participants han cantat les parts corals de les 
obres programades, i 457.000 persones han assistit als concerts que s’han fet 
a més d'una trentena de ciutats espanyoles. 
 
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 les iniciatives més 
recents, El musical participatiu i Cantem el cinema!, en què s'interpreten 
algunes de les peces més emblemàtiques dels musicals de Broadway i de la 
història del cinema, respectivament.  
 
Aquest 2017 ”la Caixa” organitza un total de 21 concerts a 17 ciutats i se 
superaran les 4.400 persones aficionades a la música coral que hi participaran. 
 
Paul McCreesh, director 

 
Paul McCreesh és el fundador i director artístic del 
conjunt Gabrieli Consort & Players. Amb aquesta 
formació, que va crear el 1982, ha fet gires per tot el 
món i nombrosos enregistraments que han rebut premis 
importants.  
 
Com a convidat, ha dirigit igualment moltes de les 
orquestres i cors més importants d’Europa, Amèrica, 
Àsia i Oceania. Entre els anys 2013 i 2016, va ser 
director principal i assessor artístic de l’Orquestra 
Gulbenkian de Lisboa. També treballa regularment amb 
les orquestres de cambra de Saint Paul i Basilea. Els 
projectes per a aquesta temporada inclouen 
col·laboracions amb l’Orquestra de Cambra de Viena, la 

Filharmònica de Bremen i la Royal Northern Symphony, entre d’altres.  
 
És un director de referència i un dels més destacats i versàtils de l’actualitat, 
tant pel seu gran prestigi internacional en el camp de la música antiga amb 
orquestres d’instruments d’època com pel seu treball amb orquestres 
modernes. Gaudeix igualment d’una sòlida reputació en l’àmbit de l’òpera i, 
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entre el 2006 i el 2012, va ser director artístic del festival d’oratoris i cantates 
Wratislavia Cantans, a Polònia.  
 
Paul McCreesh és especialment reconegut per l’energia i la passió que 
aconsegueix imprimir a la seva música. També col·labora habitualment amb 
joves orquestres i cors i, sempre que pot, afavoreix la creació de noves 
iniciatives educatives relacionades amb l’accés a la música dels joves 
intèrprets. 
 
Gabrieli Consort & Players 

 
El conjunt vocal i instrumental Gabrieli Consort & Players és mundialment 
reconegut per les aclamades versions que ha fet d’un ampli repertori que va 
des del Renaixement fins a l’actualitat. Fundat el 1982 per Paul McCreesh com 
a conjunt de música antiga, el grup combina l’essència de la seva identitat 
original amb una projecció molt més extensa que inclou música de tots els 
temps. 

 
Durant trenta-cinc anys de trajectòria, el seu repertori s’ha expandit més enllà 
de les expectatives inicials, tot mantenint l’esperit crític i l’expressiva musicalitat 
que, juntament amb un cert esperit iconoclasta, sempre ha impulsat el seu 
director. Els seus treballs inclouen les obres principals de la tradició de l’oratori, 
programes de gran virtuosisme de música a cappella de diferents èpoques i 
acurades reconstruccions musicals de celebracions i esdeveniments històrics. 
Entre les seves activitats actuals, també ocupa un lloc destacat la pionera 
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iniciativa educativa Gabrieli Roar, que disposa de la col·laboració de destacats 
cors juvenils del Regne Unit. 
 
El conjunt sempre s’ha distingit per les seves originals i innovadores 
representacions. Durant quinze anys va enregistrar nombrosos treballs amb la 
prestigiosa discogràfica Deutsche Grammophon, que van ser molt premiats i 
que li van proporcionar un gran reconeixement internacional. El 2010, Paul 
McCreesh va fundar el seu propi segell, Winged Lion, amb el qual ha 
enregistrat obres de Händel, Haydn, Mendelssohn, Berlioz i Britten. 
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CONCERTS PARTICIPATIUS DE L’OBRA SOCIAL ”LA CAIXA”  
 

EL MESSIES 
 

G. F. Händel 
 

Dilluns 18 i dimarts 19 de desembre de 2017 · 19.30 h 
Palau de la Música Catalana 

 BARCELONA  
 

Gabrieli Consort 
& Players 

 
Anna Dennis, soprano 

Rupert Enticknap, contratenor 
Thomas Walker, tenor 

Neal Davies, baix 
 
 

· PARTICIPANTS INDIVIDUALS · 
 

· DIRECCIÓ · 
PAUL McCREESH 

 
 

 


