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Música. El grup GospeL’Hearts inicia un nou trajecte com a entitat independent sense ànim de lucre i busca veus

Un cor que batega amb ritme
ser un grup nombrós. No pretenem
que qui vingui sàpiga cantar, només
volem que hi posi ganes i gaudeixi
cantant”.
Jessica Bendel Johnson s’acaba d’estrenar com a nova directora
tècnica de GospeL’Hearts. Segons
ella, no hi ha requisits previs per
cantar gospel. “Pensem que el seu
orígen són els càntics dels esclaus
africans i per tant, a diferència del
cant clàssic o del cant coral, que sí
que requereixen més tècnica, aquí
no calen grans veus. Treballem una
mica de tècnica vocal, però també treballem molt les emocions, el
moviment, la coreografia... Per això
qualsevol persona és apte per cantar-lo”, comenta.

Els assajos els fan
tots els dilluns a
partir de les 20h
al Centre Cultural
Sant Josep

L’agrupació GospeL’Hearts, en ple assaig, sota la direcció de Jessica Bendel, al Centre Cultural de Sant Josep

Dilluns, vuit del vespre,
Centre Cultural Sant
Josep. Una vintena de
persones fent rotllana
relaxen músculs i
cordes vocals

S

ón l’agrupació GospeL’Hearts, el cor de L’Hospitalet
que després de prop de
cinc anys de trajectòria
vinculat a la Xarxa de Cases de la
Música Populars ha començat un
nou camí com a grup independent
de gospel i s’ha constituït com a entitat sense ànim de lucre. Ara són 29
i tots tenen en comú una passió, la
música, i un esperit, gaudir cantant i
divertir-se. A partir d’aquí, formació
acadèmica i condicions físiques i
vocals passen a segon terme.
Juan Jiménez, membre de la junta directiva de la nova entitat, anima
a sumar-s’hi: “El nostre objectiu és
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de la Xarxa Gospel de Catalunya. Concerts solidaris
Juan Jiménez afegeix que “volem participar en
i altres actuacions dintre i fora de L’H completen el
seu currículum fins que en el moment de celebrar el
actes de ciutat i transmetre l’alegria del gospel, ara
cinquè aniversari van optar per independitzar-se “per que sembla hi ha molts motius per estar tristos”.

Paqui Mangas és una de les
veteranes del cor. Va començar fa
cinc anys i continua amb la mateixa il·lusió que el primer dia. “Per a
mi –diu– és un entreteniment. Mai
havia cantat abans i ara he après a
jugar amb la veu com a instrument
musical, a desinhibir-me i perdre la
por a cantar davant la gent...”. Allò
que més li agrada, reconeix, són
els concerts. “És la recompensa
pel treball fet. El subidón que et ve
quan puges a un escenari i l’adrenalina que alliberes et fan sentir que
això que fas val la pena”, conclou.
Neus Cano va arribar al grup
fa un any. “La meva passió és la
música, de fet fa set anys que sóc
a la coral Elisard Sala, però també
m’atreia el gospel. M’agrada la
filosofia que hi ha al darrere, l’optimisme que se’n desprèn. És una
música que et surt del cor, que et
dóna ganes de viure”.
En el mateix sentit, Juan Jiménez
recorda: “Algú em va dir una frase
que resumeix l’esperit del grup: ‘No
et preocupis per si la teva veu està
desafinada; si el teu cor està afinat,
tot el que surti de tu serà bonic”. y
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