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Trobada de cors de ‘gospel’ a L’H
Com a cloenda, el grup hospitalenc GospeL’Hearts presentarà el seu primer treball discogràfic
El parc de Can Buxeres acollirà
el pròxim 5 d’octubre la segona
Trobada de Cors de Gospel de
Catalunya. De la mà de la Casa
de la Música Popular, el cor de
L’Hospitalet, el GospeL’Hearts,
farà d’amfitrió i aprofitarà l’esdeveniment per presentar el
seu primer disc, que va gravar a la
Salamandra.
“La iniciativa d’organitzar aquesta trobada, amb voluntat de continuïtat, ha sorgit a partir de la creació
de diferents cors de gospel de qualitat en els darrers anys arreu de Ca
talunya i de l’augment de l’interès
per part del públic cap aquest estil
de música”, segons expliquen des
de la Casa de la Música Popular
de L’Hospitalet, entitat membre de
la Xarxa de Cors de Gospel de Catalunya.
El programa de la jornada preveu
les actuacions del Cor Gospel de
Montmeló (11.30h); del Barcelona
Gospel Messengers (12.20h); del
Gospel Sons de Mataró (13.10h);
del Cor Gospel d’Argentona (16h),
i dels manresans Esclat Gospel Singers (17h). Clourà el festival el grup
hospitalenc GospeL’Hear ts (18h)
amb la presentació del disc que han
gravat en directe aquest estiu a la
Salamandra.
El primer treball discogràfic del

Cervelló. Amb vista a l’any que ve,
la formació treballarà per renovar el
seu repertori habitual.
Al final del 2006, la Casa de la
Música Popular de L’H va posar en
marxa un curs de gospel amb 14
alumnes disposats a conèixer els
secrets d’un gènere musical molt
lligat a les esglésies afroamericanes
dels Estats Units. Amb el pas dels
mesos, el curs va esdevenir un projecte més potent i, finalment, va
donar peu al naixement del cor de
gospel de L’Hospitalet.
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Gabriel Cazado

n Més de 90 integrants

El cor de gospel de L’Hospitalet durant la gravació del seu disc a la Salamandra

El festival tindrà lloc
el dia 5 d’octubre,
al parc de Can Buxeres

cor de L’Hospitalet vol retre homenatge a les cançons més conegudes
d’aquest gènere com Happy day o
les cançons de la pel·lícula La mujer
del predicador. El director del grup,
Sergi Cuenca, explica que “és el

gospel que més es coneix i el que
hem fet en els nostres concerts”.
Unes actuacions que han realitzat
a diferents espais de L’Hospitalet i
també a d’altres municipis com a la
Colònia Güell de Santa Coloma de

A l’actualitat, el GospeL’Hearts
l’integren més de noranta persones
d’entre els vint i els seixanta anys
d’edat. La majoria arriben sense coneixements musicals previs, pe
rò tots tenen en comú les ganes
d’aprendre’n. “Hem crescut molt i
força ràpid, amb una gent que s’engresca i que té molta empenta”, diu
el seu director. Sergi Cuenca compta amb una dilatada trajectòria en
el món de la direcció artística i ha
estat responsable, entre altres, de
la direcció de muntatges musicals
com Paradís o Rent. # redacció
Más informació a
www.salamandra.cat

