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Orquestra Simfònica del Vallès

COR DE NOIES DE L’ORFEÓ CATALÀ
(Buia Reixach i Feixes, directora)  

HOMES DELS CORS DE L’ORFEÓ CATALÀ

Andrea Mercadal, Ferran Mitjans, Cristina Tena 
i Marina Torra, solistes del cor

Amb la participació dels cors del projecte 
social “Clavé XXI” i de cors convidats.

Direcció
ESTEVE NABONA

El Messies (selecció)

G. F. Händel

Simfonia
Cor And The Glory

Recitatiu (contralt) Behold, a virgin shall conceive

Ària (contralt) i cor O thou that tellest

Cor And he shall purify

Cor For unto us a child is born

Pifa (simfonia pastoral)
Recitatiu (soprano) And suddenly there was with the angel

Cor Glory to God in the highest 

Ària (contralt i soprano) He shall feed his fl ock

Recitatiu (tenor) All they that see him laugh him to scorn

Cor He trusted in God

Cor Lift up your heads, O ye gates

Ària (soprano) How beautiful are the feet 

Cor The Lord gave the word 

Cor Hallelujah



Guia d’audició
Simfonia. Comença la història. Una peça instrumental 

estableix el clima propici per iniciar l’obra. Primer se-

riositat i després joia. És moment de preparar-se a es-

coltar la vida i fets del Messies. 

Cor. And the glory of the Lord shall be revealed. Aquest 

cor expressa l’alegria de l’arribada de la Glòria de Déu a 

ritme de dansa.

Recitatiu (contralt). Behold, a virgin shall conceive. En 

un ambient de recolliment es desvela el misteri de la 

vinguda del Messies: naixerà d’una Verge a Betlem i 

serà anomenat Emmanuel, que vol dir ‘Jesús és amb 

nosaltres’.

Ària (contralt) i cor. O thou that tellest good tidings to 
Zion. A continuació es proclama la bona nova a tothom. 

La música ens transmet optimisme. Händel culmina 

l’ària amb l’entrada del cor que reafi rma que Déu vindrà 

amb nosaltres. 

Cor. And he shall purify the sons of Levi. Händel mostra 

com Déu purifi carà els fi lls de Levi en un brillant cor 

fugat.

Cor. For unto us a child is born. El gran moment del 

naixement de l’Infant és anunciat per tot el cor d’una 

manera elegant i esplendorosa. Tothom lloa la seva 

condició de meravellós, conseller, poderós, etern. És el 

Príncep de la Pau. 

Pifa (simfonia pastoral). Ens traslladem als prats de 

Judea, on els pastors esperen pacientment l’anunci de 

la vinguda del Messies. Ens trobem amb una música 

tranquil·la que evoca el so dels piff erari, els pastors que 

tocaven el sac de gemecs pels carrers dels pobles quan 

arribava el Nadal. Händel els hauria conegut en una de 

les seves estades a Itàlia.

Recitatiu (soprano). And suddenly there was with the 
angel. Els àngels ja són aquí. El so de les seves ales se 

sent en els violins mentre que una munió d’àngels ce-

lestials proclamen: “Glory to God”.

Cor. Glory to God in the highest. “Glòria a Déu en les 

altures i a la terra pau als homes de bona voluntat”. Mo-

ment àlgid on les trompetes fan la seva primera aparició 

per refl ectir la joia esclatant. Händel dibuixa la música 

amb mà mestra. Quan parla de les altures (“Glory to God 

in the highest”), els instruments i les veus sonen en el 

registre agut; quan parla de la pau a la terra (“peace on 

earth”), el registre és greu. Al fi nal els violins refl ec-

teixen com els àngels es van allunyant i tornen al cel. 

Ària (contralt i soprano). He shall feed his fl ock like a 
sheperd. El Messies és descrit com un pastor que vetlla 

pel seu ramat en el qual tothom té cabuda i és ben rebut. 

Tornem a l’ambient serè i pastoral de la pifa.

Recitatiu (tenor). All they that see him laugh him to 
scorn. El tenor ens explica que el Messies és a la creu 

entre la cridòria del poble.

Cor. He trusted in God that He would deliver Him. Jesús 

pateix les burles, blasfèmies i l’escarni del poble mentre 

és a la creu. Les diferents entrades de les veus, en forma 

de fugat, evoquen el so de la multitud.

Cor. Lift up your heads, O ye gates. El retorn de Crist al 

cel se celebra amb aquest himne triomfant. Un Rei de la 

Glòria que torna victoriós de la batalla contra el mal. Els 

ritmes puntejats i solemnes ens recorden la presència 

del Rei com si es tractés d’una marxa.

Ària (soprano). How beautiful are the feet of them. 
Moment meditatiu de caràcter pastoral on es remarca la 

bondat i bellesa de qui predica l’Evangeli.

Cor. The Lord gave the word. Déu mana als seus deixe-

bles que vagin a predicar l’Evangeli a tota la humanitat.

Cor. Hallelujah. El triomf de Déu. Al·leluia. Un cant de 

lloança per celebrar la victòria sobre la revolta i el rebuig 

dels seus enemics. Tothom espera aquest moment.



En El Messies (com en tots els oratoris), hi trobem tres 

menes de números: els recitatius, les àries i els cors. 

El recitatiu és un tipus de música que es caracteritza per 

la seva semblança amb la parla. Tal com diu el seu nom, 

és com un recitat, però amb entonació musical. La fun-

ció del recitatiu és introduir temes nous que es desenvo-

luparan en les àries.

Una ària és una peça vocal amb acompanyament d’or-

questra, i normalment forma part d’una òpera o un 

oratori. Podríem dir que és com una cançó, però de més 

complexitat. En El Messies cada solista té les seves àries, 

que acostumen a anar precedides d’un breu recitatiu. 

Finalment, trobem els cors, part essencial d’El Messies, 

on es va explicant i comentant la història. En el concert 

escoltareu cors plens d’alegria amb l’ús de les trompetes 

i els timpani (terme italià per anomenar les timbales), 

com ara “Glory to God”, o d’altres de més dramàtics.

El Messies de G. F. Händel és una de les obres més famoses i difoses de la música clàs-

sica. Gairebé tothom reconeix la seva part més coneguda, l’“Hallelujah”. Però sabem 

alguna cosa més sobre El Messies? 

Qui el va compondre i com ho va fer? Què és un oratori? Quina història ens explica? 

En aquest programa de mà trobarem respostes a aquestes qüestions i a d’altres que ens 

ajudaran a entendre millor aquesta obra quan l’escoltem.

El Messies és una obra que es pot classifi car com un oratori. En un oratori s’explica amb 

música una història religiosa o sagrada. Generalment, es tracta d’obres amb solistes, 

orquestra i cor, amb aquest darrer element com a protagonista, ja que explica i comenta 

la història a l’audiència. Podríem dir que és com una òpera, però sense representar. 

Precisament, Händel va desenvolupar una manera pròpia d’explicar aquestes històries 

bíbliques en utilitzar-hi idees de l’òpera. En l’oratori es prescindeix del vestuari i de 

la dramatització en escena. Hi pot haver personatges, però no interactuen entre ells.

Què és El Messies?

Recitatiu, ària i cor



Qui el va escriure?
Georg Friedrich Händel va néixer el 23 de febrer de 1685 

(el mateix any que un altre gran compositor, Johann Se-

bastian Bach) a Halle, ciutat del nord d’Alemanya. De 

ben petit va mostrar interès per la música, però el seu 

pare preferia que estudiés per a advocat. Per aquest mo-

tiu, Händel va combinar els estudis de dret amb els mu-

sicals. Finalment, va deixar el dret per concentrar-se en 

el que realment el feia gaudir: la música.

Amb 26 anys ja tenia prou experiència per compondre 

òperes, oratoris i música instrumental de gran qualitat, 

com ara la Water Music (‘Música aquàtica’), una compo-

sició per a orquestra que es va interpretar durant unes 

celebracions que van tenir lloc al riu Tàmesi…, dalt d’un 

vaixell! Va agradar tant al rei que la va fer repetir fi ns a 

tres vegades. La seva fama, però, li va arribar principal-

ment arran dels oratoris, especialment El Messies. 

Amb el temps, aquest compositor va patir problemes de 

salut que el van deixar gairebé cec, però, malgrat tot, mai 

no va perdre la seva dedicació per la música. Finalment, 

Händel va morir l’any 1759 a la seva casa de Londres. 

Què ens explica?
El Messies tracta sobre la vida de Crist i com, a partir de la 

seva mort i resurrecció, salva la humanitat. No s’expli-

ca com una història en què apareixen personatges que 

dialoguen, sinó que es presenten diversos moments i 

aspectes de la vida de Jesucrist. La grandesa d’El Messies 

com a obra rau en el fet que no ens cal tenir conviccions 

o creences religioses per connectar amb la història. 

Parla de situacions que podem trobar en la vida quoti-

diana: el naixement d’algú estimat, l’esforç per acon-

seguir un objectiu o la mort com a destí. El Messies parla 

d’emocions humanes i situacions universals, que pas-

saven abans, que passen ara i que continuaran passant.



PER SABER-NE MÉS, TROBAREU MÉS INFORMACIÓ A:
https://www.educaixa.com/ca/-/descubre-el-mesias-de-georg-friedrich-handel

ESTEVE NABONA 

Ha estat director del Cor de Cam-

bra Ars Subtilior (1986-1992), Cor 

Albada de l’Agrupació Cor Madri-

gal (1995-2007), Ensemble Vocal 

Cambra 16 (1998-2005), Cor de la 

Universitat Ramon Llull (2006-

2012) i Cor Jove dels Països Cata-

lans (2010-2015). Entre els anys 

2000 i 2006 va ser director assis-

tent del Cor de Cambra del Palau 

de la Música Catalana. Actualment 

compagina la direcció del Cor Jove 

de l’Orfeó Català amb la direcció de 

l’Escola Coral de l’Orfeó Català i del 

projecte social i educatiu Clavé XXI.

Com a director, ha ofert concerts 

arreu dels Països Catalans, Cas-

tella, Euskadi, Portugal, França, 

Itàlia, Bèlgica, Holanda, Luxem-

burg, Alemanya, Àustria i la Re-

pública Txeca. També ha dirigit 

diversos tallers corals arreu de 

Catalunya, Xile, les illes Canàries, 

Andalusia i Astúries. En produc-

cions per a cor i orquestra ha di-

rigit formacions com l’Orquestra 

Simfònica del Vallès, Orquestra 

de Cambra Terrassa 48, Orquestra 

Joves Intèrprets dels Països Cata-

lans, Orquestra Barroca Catalana, 

Ensemble Meridien, Orquestra 

Camera Musicae i Orquestra Ba-

rroca Ars Musicae.
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Händel va escriure El Messies en gairebé tres setmanes. Això 

és molt poc temps si tenim en compte que l’obra té una du-

rada aproximada de dues hores i mitja. Aquesta rapidesa en 

la composició era normal en la dinàmica de treball de Hän-

del. Home de gran inspiració, estava acostumat a treballar 

sota encàrrec i amb poc marge de temps. 

Una de les maneres en què Händel va aprendre composició 

va ser copiant músiques d’altres compositors. Fruit d’aquest 

aprenentatge, sovint Händel “manllevava” fragments d’al-

tres compositors per a les seves obres, ja fos perquè pensava 

que hi quedaven bé, ja fos perquè tenia poc temps per aca-

bar-les. Però de vegades no li calia agafar material d’altres 

compositors, sinó que aprofi tava obres seves més antigues i 

en feia una nova versió; d’aquesta manera, podia tenir molta 

música “nova” en un període breu de temps. 

També és normal que en El Messies trobem diverses versions 

d’un mateix número. Això es deu al fet que Händel anava 

adaptant la partitura en funció de les situacions que s’anava 

trobant. Si un cantant es posava malalt, Händel reescrivia la 

seva música per a un altre. Si tenia un cantant que era molt 

bo, tornava a fer la música per aprofi tar el talent del can-

tant. D’alguna manera, per a Händel la partitura era com un 

esquema que anava modifi cant en funció dels cantants i els 

músics que tenia disponibles.

Juanjo Grande

Com es va 
compondre?



EN AQUESTA EDICIÓ DE “CANTEM EL MESSIES” HAN PARTICIPAT:  

Cors convidats: Cantabile Cor de Noies, Pepa Roldan, directora • Cor Infantil L’Esquellerinc de l’Agrupació Cor Madrigal, 
Manel Cubeles, director • Cor de l’Institut Pau Claris, Cristina Colomer, directora • Musicals’ Choir de l’Escola de Músics, 
Cristina Colomer, directora.

Cors projecte Clavé XXI: Terral, Mariona Fernández, directora • La Salle Comtal, Guifré Canadell i Alba Millan, directors  
• Institut del Ter, Julio García, director • Cor NovAura, Glòria Fernández, directora • Cor Juvenil Clavé XXI, Glòria Fernán-
dez, directora • Coral Infantil de Xamfrà, Magalí Sala i Anna Jordana, directores • Escola Sant Joan Baptista, Quima Farré, 
directora • Escola Els Horts, Guifré Canadell, director • Sagrada Família-Avinyó, Edwin Garcia, director.

ORQUESTRA 
SIMFÒNICA 
DEL VALLÈS

L’Orquestra Simfònica del Vallès 

(OSV) és una realitat que porta la 

música al cor de les persones des 

del 1987. La seva activitat —més de 

cent actuacions l’any— se centra, 

d’una banda, a la ciutat de Sabadell, 

on realitza la temporada de con-

certs simfònics i n’és l’orquestra 

titular del circuit Òpera a Catalu-

nya, i, de l’altra, al Palau de la Mú-

sica Catalana, on s’ha consolidat el 

cicle Concerts Simfònics al Palau. 

Un dels seus objectius és procurar, 

cada vegada més, fer participar el 

públic, innovar en els formats i en 

les maneres de fer música, i apro-

fundir en el compromís amb la co-

munitat, des de la ciutat de Sabadell 

que els acull fi ns a tot el territori de 

Catalunya.

CORS DEL PROJECTE 
SOCIAL CLAVÉ XXI 

La Fundació Orfeó Català-Pa-

lau de la Música Catalana im-

pulsa des del 2011 el projecte 

Clavé XXI, una iniciativa social 

que, a partir de la pràctica co-

ral, té com a objectiu fomentar 

la integració social d’infants 

i joves. El projecte va néixer 

des del convenciment del gran 

poder de transformació perso-

nal i social de la pràctica coral 

i aquest curs està integrat per 

una seixantena de formacions 

corals d’escoles i entitats so-

cials, que impliquen un total de 

més de 1.200 infants i joves.

COR DE NOIES DE L’ORFEÓ CATALÀ 
I HOMES DELS CORS DE L’ORFEÓ CATALÀ

Per primera vegada canten plegats en un mateix concert cantai-

res de totes les seccions corals que integren l’Orfeó Català i el 

Palau de la Música Catalana. L’Escola Coral, l’Orfeó Català i el Cor 

de Cambra del Palau de la Música, a casa seva i en un context fa-

miliar i participatiu, actuen al costat dels cors del projecte Clavé 

XXI. L’esperit integrador 

que defi neix la institució 

es fa palès al cor d’esce-

nari, que pren el Cor de 

Noies de l’Orfeó Català 

com a base i el completa 

amb una selecció d’ho-

mes del Cor Jove, l’Orfeó 

Català i el Cor de Cambra 

del Palau de la Música. 

Una mostra de la diversi-

tat, la pluralitat i la qua-

litat de les veus dels cors 

que integren el que Joan 

Maragall va batejar com 

“la casa dels cants”. 




