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Proposta cultural I Música clàssica
23a EDICIÓ DE LA CITA

Rècord de
cantants
a ‘El Messies’
de La Caixa

Moment del concert
organitzat per l’Obra
Social de La Caixa al
Palau de la Música.

dAquest

concert participatiu és una
iniciativa cultural única a Barcelona
M

MARÍA TORRES
Barcelona

A

vui es clausura la 23a
edició dels concerts
participatius promoguts per l’Obra Social
La Caixa, que tenen lloc a la ciutat
de Barcelona.
Va ser el 1995 quan l’Obra Social
va convertir la interpretació del Messies de Händel en una experiència
col·lectiva única, en què centenars
de cantants interpreten algunes de
les parts corals d’aquest oratori
juntament amb orquestres, solistes
i directors de prestigi internacional,
en un marc singular com és el del
Palau de la Música Catalana.
En aquesta 23a edició que culmina avui s’ha registrat un nou rècord
de participació, de manera que seran un total de 562 els cantants no
professionals que actuaran des dels
seus seients. El singular esdeveniment suprimeix les barreres entre
l’escenari i el públic, a la vegada que
genera un nou espai d’integració en
què un conjunt de cantants aficionats comparteixen amb els músics
professionals, i també amb tots els
assistents, aquesta emotiva celebració col·lectiva de la música.
El format participatiu converteix
aquest concert en 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 80, i des del 1995 està obert a
la participació de la ciutadania, amb
l’objectiu d’estimular la pràctica social del cant.
EQUIP DE PROFESSIONALS.
La posada en escena es caracteritza
per la diversitat del conjunt de participants. Amb una varietat d’edats,
coneixements i procedències, formen un mosaic representatiu de la
ciutadania que té en comú un interès especial per la música coral.
Un grup d’experts de reconegut
prestigi s’han fet càrrec de la preparació dels participants individuals,
que canten les parts corals del cèle-

bre oratori de Händel. Els directors
preparadors d’aquesta edició han
sigut Esteve Nabona i Alfred Cañamero. Junts han portat a terme
un intens treball de preparació dels
cantants durant més de 40 hores
d’assajos. Després d’aquests tres
mesos de convivència musical,
s’han aconseguit tots els objectius
marcats pel director.
Els acompanyen un conjunt de
solistes format per Anna Dennis
(soprano), Rupert Enticknap (contratenor), Thomas Walker (tenor) i Neal
Davies (baix). Juntament amb els solistes i amb els cantants amateurs,
actua el Gabrieli Consort & Players,
sota la direcció del mestre Paul McCreesh i mundialment reconegut per
les seves aclamades versions d’un
ampli repertori que va des del Renaixement fins a l’actualitat.
El conjunt musical Gabrielli Consort compta amb més de 35 anys de
trajectòria, amb les principals obres
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.
ORÍGENS I PARTICIPACIÓ.
L’Obra Social La Caixa va iniciar
aquesta activitat a Barcelona i ha
estès aquesta experiència a altres
ciutats espanyoles, que s’han sumat al projecte amb èxit d’acollida
i participació.
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 celebrats en més d’una
trentena de ciutats espanyoles.
En aquests anys, l’entitat ha ampliat el repertori a altres obres simfòniques corals emblemàtiques, des
del Rèquiem de Mozart fins a Carmina Burana de Carl Orff, o des de
la selecció Grans Cors d’òpera fins
a les iniciatives més recents, el musical participatiu i ¡Cantem el cine!,
en què s’interpreten algunes de les
peces emblemàtiques dels musicals
de Broadway i de la història del cine,
respectivament.

EL DIRECTOR

Paul McCreesh, la batuta de la passió
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 nombroses gravacions que han rebut importants premis.
Com a convidat, també ha dirigit moltes de les
orquestres i cors més importants d’Europa, Amèrica, Àsia i Oceania. Entre els anys 2013 i 2016, va
ser a més 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 seus 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 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. Disfruta igualment d’una sòlida reputació en l’àmbit de
l’òpera i, 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.
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Medio millar de
voces interpretará
«El Mesías» de Händel
Más de 560 cantantes aﬁcionados
participarán en el 23º evento de «La Caixa»
Ángela Lara - Barcelona

bra Social «La Caixa»
celebra la 23ª edición
del concierto participativo de «El Mesías» de Händel,
con récord de participación de
562 cantantes no profesionales
en los dos conciertos que se
celebran ayer y hoy en el Palau
de la Música Catalana de Barcelona.
Con esta iniciativa, la Obra
Social impulsa, desde 1995, una
experiencia colectiva y participativa a partir de la interpretación de la emblemática obra de
Händel. Los aﬁcionados a la
música coral –con ciertos conocimientos musicales– que can-

O

tan algunas de las partes corales
del oratorio junto a orquestas,
solistas y directores de prestigio,
llevan preparándose para esta
ocasión desde el mes de octubre, bajo la supervisión de los
directores preparadores: Esteve
Nabona y Alfred Cañamero.
Estos cantantes no profesionales actúan desde sus asientos
asignados en el Palau de la Música, una fórmula mediante la
cual se logra suprimir las barreras entre el escenario y el público que, paralelamente, comparten interpretación y protagonismo con músicos profesionales como los solistas Anna
Dennis (soprano), Rupert Enticknap (contratenor), Thomas

Desde 1995, más de 51.500 cantantes han entonado la obra

47

LA VIDA
Walker (tenor) y Neal Davies
(bajo). Además, junto a solistas
y cantantes amateurs, también
participan en la actuación el
conjunto vocal e instrumental
Gabrieli Consort & Players. Todos ellos bajo la batuta del director británico, Paul McCreesh.
El concierto con el oratorio de
Händel, que organiza la Obra
Social «la Caixa» bajo el modelo
de concierto participativo desde 1995 (aunque nació como
tal en los años ochenta), pretende potenciar la práctica social
del canto y, a juzgar por las cifras, parece que con éxito. Desde 1995, más de 51.500 personas han participado en dichos
conciertos y han cantado las
partes corales de las obras programadas ante un público que
supera las 457.000 personas,
repartidas por las más de 30
poblaciones españolas que han
acogido este evento. Este año en
concreto, «la Caixa», ha programado un total de 21 conciertos
en 17 ciudades y se estima que
superará la cifra de los 4.400
aﬁcionados a la música coral
que participarán en dichos
conciertos.
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RECITAL ● L’Ateneu i Joventuts Musicals de Maó organitzen els dies 27 i 28 la lectura d’‘El poema de
Nadal’ del poeta i dramaturg barceloní, que s’estrenà amb èxit el 1931 al Palau de la Música Catalana

Sagarra i les
lletres de
la tendresa
segueix recitant arreu de Catalunya, tant amb funcions d’escoSegons les cròniques de 1931, el lars, com amb grups de teatre afipoeta, dramaturg i ateneista Jo- cionat i amb projectes professiosep Maria de Sagarra (1894-1961) nals. Ara arriba a Menorca de la
va omplir el Palau de la Música mà de Joventuts Musicals de
Catalana per a l’estrena d’«El Maó i l’Ateneu de Maó.
A cap de les dues entitats no
poema de Nadal», un text que se
els consta que a Menorca s’hagi recitat mai
aquest text de Sagarra,
el qual ara presenten
amb una lectura a
càrrec de l’actriu Laura
Pons i del baríton Lluís
Sintes. A més, comptaran amb la intervenció
del Cor de Cambra Femení de l’Ateneu, dirigit per Lola Mir.
El recitat del «Poema
de Nadal» intercalarà
El mateix autor estrenà l’obra a Barcelona.
diferents obres adients
tant per als textos de Sagarra com
per aquestes dates nadalenques.
Recitaran l’actriu Laura
No hi faltaran peces com «Santa
Pons i el cantant Lluís
Sintes, i Lola Mir i el Cor de Nit» o «El noi de la Mare», una
popular a la que Sagarra fa
Cambra Femení de l’Ateneu peça
referència directa en un dels cants
hi posaran la música
en què es divideix l’obra.
Isaac Pons de Rosa

Josep Maria de Sagarra, en una imatge d’arxiu.

Igualment, també s’interpretarà el cant «El romanç de Santa
Llúcia», d’Eduard Toldrà, que fa
referència a la fira i al Nadal barceloní, i que cantarà Sintes acompanyat per Lola Mir.
L’obra
«El poema de Nadal» de Sagarra
intenta tocar la fibra sensible i té
moments d’una gran emotivitat.
Ho fa l’autor ‘pintant’ dos nadals, el de la fal·lera consumista i
comercial, enfrontant aquest materialisme amb la tendresa de
l’amor casolà i familiar d’aquests
dies tan entranyables. Així, es
pot constatar que, cent anys després, les lletres de l’autor segueixen tenint plena vigència.
L’aforament limitat ha fet que
les entitats hagin previst dos actes, els dies 27 i 28 de desembre,

Laura Pons.

Lluís Sintes.

a les 20 hores. S’ha definit un sistema de reserves telefòniques
(971.36.05.53), per avui i per
demà, en horari de 16.30 a 20.30

hores. Els socis de l’Ateneu i de
Joventuts Musicals tenen preferència però està obert al públic
en general.
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La campaña

EL OASIS CATALÁN

GENTE NO TAN CORRIENTE

VISITA A
RURITANIA

Ginecólogo, presidente de Dexeus Mujer y p
de España, Pere Barri confirma que «hemos
pero es optimista y asegura que «Cataluña
determinados partidos políticos»

MIQUEL PORTA
PERALES

Visto. A la manera de Guy Debord, exis-

te una sociedad del espectáculo secesionista. Ejemplos: «Libertad presos políticos» en
el Teatro Nacional de Cataluña; «libertad»
e «independencia» en el minuto 17:14 en el
Camp Nou; «libertad» y «votaremos» en el
Liceu; «independencia» en el Palau de Música. Y «Els Segadors» al final de un oficio
religioso celebrado en una parroquia del
Ensanche. La platea aplaude.

Leído. El secesionismo se acoraza y apues-

ta por la autoayuda. Algunos artículos afirman que «el independentismo no solo ha
provocado la revuelta social y nacional más
grande del país», sino que ha «resquebrajado, como nadie lo había hecho antes, los

Pere Barri, ginecólogo y presidente de Dexeus Muje

Pere Barri

Esteladas en el Camp Nou

AFP

fundamentos de un Estado surgido de una
transición violenta, tramposa y amparada
por el fascismo». Suma y sigue: «Gracias a
la voluntad popular de autodeterminación
mucha gente ha descubierto la verdadera
cara de un Estado que creían posible reformar». Coda final: «Que se preparen, que esto
no ha hecho más que empezar». Y en eso
que la Crida per la Democràcia concluye un
comunicado: «La cabeza bien alta, moral
bien alta y a sonreír. Saldremos adelante».
En definitiva –como si de un bazar se tratara–, rebelión y autoayuda de todo a cien.

Observado. El nacionalismo catalán es

una religión con sus textos sagrados, dogmas, apóstoles, liturgia, calendario, mártires, beatos y santos. Y algún disidente. Una
de sus características más destacadas –que
haría las delicias de Max Weber– es la composición social del mismo. ¿Quién comulga con el nacionalismo catalán? Fundamentalmente, la élite política regional, los grupos mediáticos, el estamento funcionarial
y el empresariado ligado a las concesiones
de la administración autonómica. Y, según
señalan las encuestas, la feligresía secesionista –también, parte de la dirigencia– se
localiza mayoritariamente en las comarcas
extra metropolitanas y son de ascendencia
catalana. Hay quien habla de Ruritania.

«Los gobernantes ti
que recuperar el tie
que han perdido»
ESTHER ARMORA

—¿ Por qué hay que votar?
—Porque si no lo hacemos no tenemos derecho a criticar lo que
no nos gusta. Es el momento en
el que nos jugamos nuestro futuro. Espero que haya una alta participación que sea representativa
de todos los catalanes.
—¿Tiene remedio Cataluña?
—Por supuesto. Hemos pasado
unos años muy convulsos pero
nos avalan mil años de historia
que nos obligan a considerar que
Cataluña es más que la unión de
determinados partidos políticos.
No tengo duda de que Cataluña y
España tienen remedio.
—¿Tiene claro su voto?
—Sí, clarísimo. No es un voto impulsivo sino reflexivo y muy meditado. Mi opción de voto defiende que no haya catalanes de primera y de segunda.
—¿Cual es la primera medida que
debería adoptar el nuevo president?
—Recomponer la sociedad catalana y recuperar la imagen que
Cataluña siempre había tenido a

nivel nacional e int
que olvidar el «om
ampliar nuestro fo
hacia modelos soc
—¿Qué es lo peor
el actual Govern?
—Romper la socie
Una sociedad que
sa, estaba cohesion
da defendiendo
modelo de país.
—¿Y lo mejor?
—Evitar la violenc
dentro del caos q
había generado. Au
que creo que en el h
ber del Govern de
últimos años h
muy pocos activos
—¿Cómo se imagi
Cataluña dentro
un año?
—Espero que muc
munizada para qu
evite tropezar otra
ma piedra. Necesit
cupere la amplitud
que este país siem
luña ha sido siem
convivencia sana y
que tras las elecci

TV3 –TN Cap de setmana Vespre
Diumenge, 17 de desembre de 2017
El TN tanca l’informatiu amb imatges del concert “El despertar de la música” del
diuemnege 17 de desembre. Minut 42:10.
Enllaç:
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-vespre/telenoticies-cap-de-setmanavespre-17122017/video/5709843/

