
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1908-2008: CENT ANYS DEL PALAU 

Dossier de premsa 

 

CaixaForum Barcelona 

Del 20 de febrer al 25 de maig de 2008 



L’Obra Social ”la Caixa”, en col·laboració amb la Fundació 
Orfeó Català-Palau de la Música Catalana, presenta a 
CaixaForum Barcelona una exposició concebuda com un 
espectacle audiovisual  

1908-2008: cent anys del Palau 

Al mes de febrer de l’any 1908 l’Orfeó Català va inaugurar la nova seu del carrer de 

Sant Pere Més Alt, al cor de la Barcelona vella: un espectacular edifici projectat per 

l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner, una de les obres més singulars del 

modernisme, declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Al mes de maig 

d’aquell mateix any, l’Orquestra Filharmònica de Berlín, dirigida per Richard 

Strauss, va fer una sèrie de concerts extraordinaris que van representar l’estrena de 

la nova seu com a sala de concerts de projecció internacional. Al llarg dels darrers 

cent anys, el Palau de la Música Catalana ha estat un punt de referència en el camp 

de la música i del cant coral. Pau Casals, Arthur Rubinstein, Serguei Prokófiev, 

Maurice Ravel, Manuel de Falla, Arnold Schönberg, Igor Stravinsky, Serguei 

Rakhmàninov o Sergiu Celibidache, són alguns dels grans noms de la música del 

segle XX que han actuat en aquesta sala. Entre els intèrprets actuals, destaquen 

Daniel Barenboim, Zubin Mehta, Josep Carreras, Joan Manel Serrat, Lang Lang, 

René Jacobs, Jessey Norman, Cassandra Wilson, Bebo Valdés, Cecilia Bartoli, 

Pablo Milanés, Vicente Amigo, Norah Jones i Woody Allen, a més dels cors de 

l’Orfeó Català. El Palau va esdevenir també, des de ben aviat, escenari de concerts 

de jazz i de música contemporània. Per als cantants de la nova cançó, «fer un 

Palau», representava una oportunitat excepcional d’aconseguir la comunió amb el 

públic. Amb una decidida voluntat de modernitat i obertura, en els últims anys el 

Palau ha acollit tots els gèneres musicals, amb actuacions d’artistes populars del 

camp del flamenc, el blues i les músiques del món. Concebuda com un espectacle 

audiovisual, l’exposició 1908-2008: Cent anys del Palau fa un recorregut pel segle 

de vida del temple de la música catalana des d’una triple perspectiva: la història, la 

música i l’arquitectura, a partir d’imatges d’arxiu i nous enregistraments reproduits 

en cinc audiovisuals: El Palau, inoblidable; L’emoció dels gran concerts clàssics; 

“Fer un Palau”, Els tresors del modernisme i Una simfonia fantàstica. 

  



L’exposició 1908-2008: Cent anys del Palau es podrà visitar a CaixaForum 

Barcelona (av. del Marquès de Comillas, 6-8, Barcelona), del 20 de febrer al 25 de 

maig de 2008. 

1908-2008: Cent anys del Palau aborda el Palau de la Música Catalana des de tots els 

punts de vista: la joia de l’arquitectura, els grans recitals i concerts, i la importància del 

Palau per a la vida col·lectiva; el passat i el present, la seva identitat i la seva dimensió 

cosmopolita. A través d’un conjunt d’audiovisuals realitzats especialment per a aquesta 

exposició, proposa un recorregut documental que incorpora imatges d’arxiu i 

enregistraments recents, i dóna a conèixer aspectes poc coneguts, en el marc d’una visió 

panoràmica dels últims cent anys d’història. 

Nascut gràcies a les aportacions de particulars, reunits a l’entorn de l’Orfeó Català, el 

Palau s’ha mantingut al llarg de tots aquests anys com una entitat independent, 

consagrada a la música i la cultura, amb una clara vocació social. Ha estat escenari 

d’actes amb un gran impacte col·lectiu; la majoria de caràcter musical, com les primeres 

actuacions de Pau Casals, Alicia de Larrocha, Victòria dels Àngels o Montserrat Caballé. 

D’altres de caràcter polític, com l’Assemblea de la Solidaritat Catalana de l’any 1908 o els 

famosos «Fets del Palau» del 1960.  

Punt de referència en el panorama de la música clàssica i del cant coral, ha vist passar 

per la seva sala de concerts figures com Arthur Rubinstein, Serguei Prokófiev, Maurice 

Ravel, Manuel de Falla, Arnold Schönberg, Igor Stravinsky, Serguei Rakhmàninov o 

Sergiu Celibidache. El Palau ha estat també un escenari obert a tots els estils i 

tendències: de la cançó al flamenc, del jazz a la música contemporània o les músiques del 

món. Daniel Barenboim, Joan Manel Serrat, René Jacobs, Jordi Savall, Jessey Norman, 

Cassandra Wilson, Zubin Mehta, Raimon, Bebo Valdés, Cecilia Bartoli, Pablo Milanés, 

Plácido Domingo i Josep Carreras, Vicente Amigo, Norah Jones o Woody Allen són 

alguns dels músics que han actuat en els darrers anys. 

La creació el 1990 de la Fundació Orfeó Català - Palau de la Música, en la qual hi ha 

representades 200 empreses, 162 patrons i 540 Amics del Palau, demostra la fidelitat als 

principis d’independència i representativitat social que han presidit la vida del Palau des 

del seu naixement. En els darrers temps, la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música ha 

impulsat la renovació artística, estructural i patrimonial del Palau, el qual, gràcies a una 

minuciosa labor de restauració i ampliació, ha recuperat tota la seva esplendor i disposa 

d’unes instal·lacions adequades a les necessitats d’una sala de concerts moderna. 



L’Obra Social “la Caixa” i el Palau de la Música Catalana van néixer gairebé al mateix 

temps, comparteixen la vocació social i han col·laborat en diverses ocasions en activitats i 

concerts. Aquesta exposició vol contribuir a estrènyer encara més els llaços que uneixen 

les dues entitats i apropar al públic de CaixaForum una de les institucions més 

representatives de la societat civil catalana, arrelada al país, cosmopolita i oberta al futur.  

ÀMBITS AUDIOVISUALS 

El Palau, inoblidable (12 min 45 s). El Palau ha estat l’escenari de grans esdeveniments 

musicals i també socials i polítics. Aquest audiovisual presenta una selecció dels moments 

més destacats dels darrers cent anys, en què el Palau ha esdevingut el centre de la vida 

musical catalana.  

L’emoció dels grans concerts clàssics (12 min 45 s). El Palau és, abans que res, una 

gran sala de concerts, amb una arquitectura que embolcalla l’espectador i l’introdueix en 

el misteri de la música. L’espectador podrà sentir l’emoció dels grans concerts de música 

clàssica en una selecció d’imatges d’arxiu i d’enregistraments recents. 

«Fer un Palau» (12 min 45 s). Han passat pel Palau intèrprets de tots els estils i 

tendències. «Fer un Palau» ha estat un sinònim de prestigi, el reconeixement a una 

trajectòria o, simplement, l’oportunitat d’actuar en un marc inigualable.  

Els tresors del Modernisme (3 min 58 s). El Modernisme assoleix en l’obra de Lluís 

Domènech i Montaner un dels seus cims: una arquitectura moderna, carregada de valor 

simbòlic, que recupera l’esperit dels grans mestres medievals i incorpora el treball dels 

artesans. Aquest audiovisual explora les meravelles arquitectòniques del Palau. 

Una simfonia fantàstica (6 min 54 s). El Palau com a observatori privilegiat de l’evolució 

de la música: de les grans masses corals a les formacions de cambra que han recuperat 

la interpretació amb instruments d’època, de les grans figures del cant a les principals 

orquestres i directors que han passat pel seu escenari.  

 

 

 

 



 

 

 

1908-2008: Cent anys del Palau 
Del 20 de febrer al 25 de maig de 2008 
 

CaixaForum 

Av. del Marquès de Comillas, 6-8 

08038 Barcelona 

 

Nou horari 

Obert cada dia (incloent-hi els dilluns), de 10 a 20 hores (dissabtes, fins a les 22 hores). 

 

Servei d’Informació 

www.lacaixa.es/obrasocial 

Tel. 93 495 39 45 

 

Entrada gratuïta a l’exposició 


