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Una mica d’història a l’entorn de
l’himne de la Champions League
L’any 1992, la  UEFA,  va encarregar  al  compositor
Tony Britten la creació del seu himne. Per a la seva
composició,  Britten  va  fixar-se  en  un  altre  himne
d’un  gran  compositor  d’origen  alemany  però  que
l’any  1712  quan  tenia  25  anys  va  fixar  la  seva
residència  a  Londres  convertint-se  en  ciutadà
britànic.

Ens  estem  referint  a  Georg  Friedrich  Händel.
(Halle,1685 – Londres 1759).

Georg Friedich Händel

Aquest  gran  compositor,  considerat  un  dels  més
importants  de l’època barroca,  té entre les moltes
obres que va escriure, la “ Coronation Anthems”.

Aquesta  obra  està  formada per quatre   4 himnes
que va composar el 1727 i que es varen interpretar
a  la coronació del rei Jordi II d’Anglaterra. 

Händel va agafar com a base uns textos bíblics:

” Zadok, the priest”, “My heart is inditing”, “The king
shall rejoice” i “ Let thy hand be strengthened”.

Va ser tant important la figura de G.F.Händel que,
quan va morir el 14 d’abril  de 1759, li varen retre
grans honors en el seu funeral, i va ser enterrat a
l’Abadia de Westminster.

L’any 1952 en la coronació de l’actual reina Elisabeth
d’Anglaterra,  es  varen interpretar  aquests  himnes.
Quan el 2002 es van celebrar els 50 anys de regnat,
es  van  organitzar  diferents  esdeveniments  per
celebrar l'efemèride, entre els quals hi va haver els

concerts  reials  celebrats  a  Buckingham  Palace  on
entre altres obres es va interpretar l'Anthem “Zadok
the priest.”

Aquests himnes, no tant sols van estar interpretats
en diferents coronacions reials, si no que Händel els
va  reutilitzar,  canviant  els  textos,  en  alguns  dels
seus oratoris.

Tomas  Britten,  en  rebre  l'encàrrec  de  l'UEFA  va
agafar com a base per a  l’himne de la Champions
League, l’Anthem de Händel “Zadok the priest”. En
va fer  un arranjament  al  qual  hi  va incorporar  la
lletra  amb  els  tres  idiomes  oficials  de  la  UEFA:
Anglès, Francès i Alemany.

Tony Britten

Ja  ens  els  primers  compassos  de  l’obra  es  pot
establir un paral·lelisme amb l’obra de Händel que
molt  hàbilment  Britten  li  va  donar   un  canvi
harmònic més d’acord amb una composició del segle
XX.

En els següents enllaços  podeu escoltar i visualitzar
les dues composicions:

Zadok the priest - 
http://www.youtube.com/watch?
v=p1W1XJ96y9k 

En aquest enllaç, que pertany a l’enregistrament del
concert  del  50è  aniversari  de  la  reina,  hi  podeu
veure també imatges de la coronació del 1952.

Himne Champions- 
http://www.youtube.com/watch?
v=eYibvh6K1Gc
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