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Us convidem a gaudir d’una de les obres cabdals del repertori simfònic-coral de tots els temps. 
A la bellesa de la música de Mozart s’hi afegeix una sorprenent posada en escena 

que endinsarà el públic en l ’esperit de l ’obra, transformant la sala 
en un espai més familiar que mai, convertint el concert en una cerimònia.

El 4 d’agost de 1782, Mozart es casava amb Constanze. 
El 26 d’octubre de l ’any següent s’estrenava la Gran Missa en Do Menor 

que el compositor austríac va escriure en agraïment a l ’església que havia acollit la cerimònia.

Es tracta d’una de les obres més grans per a cor i orquestra de Mozart 
i on el paper de la soprano solista és destacable. Va ser la mateixa esposa de Mozart que va cantar 

les parts de solista i Mozart va dedicar-li algunes de les pàgines més belles de tota la literatura musical. 

Malgrat ser una missa litúrgica a l ’ús, l ’obra emana amor i sensibilitat. 
És tota una declaració amorosa i, en alguns moments, una gran celebració.

PROGRAMA

Gran Missa en Do Menor, K. 427 (417a)
Wolfgang Amadeus MOZART 

Kyrie
Gloria

Gloria in excelsis Deo
Laudamus te (soprano II)

Gratias
Domine (soprano I-II)

Qui tollis
Quoniam (soprano I-I, tenor)

Jesu Christe
Cum Sancto Spiritu

Credo
Credo in unum Deum

Et incarnatus est (soprano I)
Sanctus

Benedictus (soprano I-II,tenor, baix)
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