CULTURA

DIARI DE L’HOSPITALET 8 d’abril del 2013

Commemoració

Música. Aquest gènere musical es caracteritza per l’ús de cors amb una gran harmonia

El gospel, fusió entre
ritme, veu i espiritualitat

L’H se suma a l’any
Espriu amb diversos
actes culturals
La ciutat recordarà el naixement
d’una de les figures cabdals de les
lletres catalanes del segle XX, Salvador Espriu, amb diversos actes
que recullen al web http://anyespriulh.blogspot.com.es. És recordaran algunes de les seves obres
més conegudes com Cementiri de
Sinera o La pell de brau. Al llarg de
2013 es recordarà també el llegat
literari de Joana Raspall, Bartomeu
Rosselló-Pòrcel, Josep Janés, Miquel Martí i Pol i Manuel Vázquez
Montalbán. y
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Certamen

Primera edició del
Premi d’Arts Visuals
Arranz-Bravo

El grup GospeL’Hearts, en un assaig l’any 2011 al Centre Cultural de Sant Josep

Els artistes participants hauran d’enviar un dossier o un projecte relacionat amb la seva obra contemporània
a l’adreça postal o electrònica de
la fundació. No hi ha restricció de
tema ni de disciplina artística. Hi poden optar artistes de 18 a 40 anys
inscrits a una escola d’art d’estudis
superiors. El premi consistirà en una
exposició individual a la Fundació
Arranz-Bravo durant 2 mesos de la
temporada 2014, i l’edició d’un catàleg amb la seva obra. y

Arxiu

Divulgació

foto cedida per new gospel

assió per cantar, però sobretot passió pel gospel. A
L’Hospitalet hi ha dos grups
que practiquen aquest gènere musical, GospeL’Hearts i New
Gospel.
El grup GospeL’Hearts va néixer
l’any 2006. En aquella època eren
poc més de deu persones però han
crescut fins arribar als 30 membres.
Mercè Hernàndez, presidenta de
l’entitat, ha explicat que “nosaltres
entenem el gospel com un llenguatge universal per expressar l’alegria,
la devoció, l’amor, fins i tot, com una
font d’energia vital”.
El cor GospeL’Hearts assaja
cada dilluns de 20h a 22h al Centre Cultural de Sant Josep. Mercè
Hernández ha assenyalat que “qualsevol persona pot formar part del
cor, l’únic que volem és que la gent
estigui una estona passant-s’ho bé.
De fet, la veu s’educa. Al llarg del
temps que porto al cor, fa 5 anys, jo
he notat que canto millor que quan
vaig començar”.
El cor GospeL’Hearts no canta el
gospel tradicional i religiós, “el que
fem és una barreja de soul, de jazz,
i fins i tot versions de cançons molt
actuals. La majoria arribem sense
coneixements musicals previs, però
tots tenim una cosa en comú: les
ganes d’aprendre”. GospeL’Hearts
va començar com un grup aficionat
amb l’objectiu d’assolir un cert nivell
i sobretot amb la idea de captar
més cantaires de gènere masculí,
perquè el cor esta format majorment
per dones. Mercè Hernàndez ha fet
una crida perquè qualsevol a qui li
agradi cantar s’animi a provar-ho i
s’apunti al cor de gospel, és una activitat que fa que durant dues hores
t’oblidis de tot.”
L’altra associació de la ciutat que
es dedica a difondre aquest gènere
musical és l’Associació New Gospel de L’H. El seu cor està format
per unes 25 persones que assagen
els dilluns de 20.30h a 22.30h a
l’Ateneu de Cultura Popular de L’H.
La seva presidenta, Mariola Cruz,
ha explicat que “nosaltres fem el
gospel tradicional, i també el negre.
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El cor New Gospel de L’H va actuar a la darrera marató de Barcelona

A aquest últim es poden afegir diversos estils com el funky, el rock
o el blues”. L’entitat va néixer fa set
anys quan un grup de persones
van decidir desvincular-se de GospeL’Hearts i formar un altre grup.

Mariola Cruz, ha destacat “que
no és necessari tenir una carrera
musical per formar part del cor,
simplement cal tenir ganes de divertir-se, i que t’agradi la música”.
Mariola ha assenyalat que “el gos-

pel a L’Hospitalet va començar sent
un estil de música minoritari però
cada cop més gent s’interessa per
aquest gènere i s’anima a provar
què és això de formar part d’un
cor". y

El Museu d’Història
de L’H publica els
treballs de recerca
El Museu posa a l’abast del públic, a
través del seu web (www.museul-h.
cat) els treballs de recerca realitzats
a partir del programa de Beques de
L’H. Actualment ja s’hi poden consultar tres documents: Les masi
es de L’Hospitalet, El conveni de
L’Hospitalet. Guerra i vida quotidia
na al segle XVIII, i Unión Recrea
tivo Cultural Alianza. El Museu vol
aprofitar les noves tecnologies per
facilitar la publicació dels treballs
d’investigació. y

