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Cop de timó a The Gospel Viu
Choir, una formació que aplega
cantants d’onze comarques d’arreu
del país. El quart disc del cor, Smi-
le, trasllada al compacte les sensa-
cions de l’espectacle Non Stop
Gospel amb la particularitat que
tota la producció és d’estudi. «És
un treball que ens marca un can-
vi», assegura el director, Moisès
Sala (Pineda de Mar, 1971).

Per què és tan important el
nou àlbum?

Els tres primers discos estaven
basats en el directe, però creiem
que el gospel nacional ja està prou
madur i volíem traslladar l’am-
bient dels concerts a un àlbum fet
des d’un estudi.

Era un plantejament revolu-
cionari?

Podem dir que sí. El gospel va
més enllà de les quatre cançons
que coneix tothom, i tant a l’es-
pectacle com al disc interpretem
temes d’autors nord-americans
d’avui en dia, un gospel urbà i un
disc que sona més funky, més ín-
tim. El repte era que, fet a l’estudi,
sonés igual de fort i intens que en
el directe, amb l’avantatge que
allà dins podíem treballar els de-

talls, fer punta al llapis. 
Assumien un risc?
L’any 2008 vam dur a terme el

projecte The Gospel X-Perience in
Symphony, amb l’Orquestra Fil-
harmònica de Catalunya-Or-
questra de Cambra de l’Empordà.
A nivell de producció, va ser fa-
raònic, la primera experiència en
tot l’arc mediterrani d’unió d’un
cor de gospel amb una filharmò-
nica. La dificultat i el risc van ser
brutals. Smile, en aquest sentit, és
més delimitat, però també és cert
que ens hi jugàvem el futur. 

Sobretot defugint les peces
més conegudes pel públic?

Era una opció, que la gent no co-
negués els temes però hi quedés

enganxada, amb un aire funky,
bases potents, guitarres, baix elèc-
tric, improvisacions, melodies que
no són netes... El disc agrada.

Com es maniobra un grup que
formen 79 cantants?

Hi ha molta il·lusió, cada dimarts
assagem un parell d’hores a Pala-
folls, al Maresme. Hi ha gent que
ve de lluny, en tenim fins i tot del
Solsonès. Però la xifra és anecdò-
tica... hi ha cors amb 130, 140 can-
tants. Busquem gent amb una veu
salvatge, natural, negra, que atre-
gui. Abans podia entrar tothom,
ara seleccionem. Suposo que la
tendència és anar cap a un grup de
60-70 cantants. També tenim una
formació de 25 veus i 5 músics, per

actuar en espais més reduïts.
El disc s’ha finançat a través

d’una campanya de microme-
cenatge. Símbol dels mals temps
que corren per a la cultura o de
l’entusiasme de la ciutadania?

Només ens financem amb les
quotes dels socis, no tenim cap
subvenció, i hem après a espavilar-
nos. La campanya a través de la
plataforma Verkami ens permetia
posar el termòmetre per veure
quina acceptació podia tenir un
projecte així. I vam superar els
8.500 euros sol·licitats, amb prop
de dos-cents mecenes.

El cor que vostè dirigeix no va
participar en el concurs de TV3
«Oh, Happy day». Tem que es
pugui convertir en l’«Operación
Triunfo» del gospel, en el pitjor
sentit de l’expressió?

No sé què dir. Nosaltres no en-
tenem el gospel com una compe-
tició. Però potser el programa serà
un revulsiu, esperem que no que-
di en una moda passatgera. Si
preguntes a la gent els noms dels
concursants d’OT, tothom recorda
els quatre o cinc més destacats de
la primera edició i prou. També he
de dir que estem participant en un
documental que portarà per títol
El cor i tracta sobre com participa
el gospel en la vida de les persones.
Crec que TV3 l’emetrà el setembre
o l’octubre.
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Entrevista Moisès Sala
Director del grup The Gospel Viu Choir. Desborda entusiasme i encomana il·lusió. Fill de Pineda de Mar, Sala dirigeix
un cor de vuitanta veus que ha tret el seu quart disc, titulat «Smile», el primer produït íntegrament a l’estudi de gravació

«El gospel va més enllà de les quatre
cançons típiques, i en el disc es veu»

Toni Mata i Riu
MANRESA

La formació coral, en què hi ha veus de la Catalunya Central, publica el seu quart disc, «Smile»

Dues autores manresanes, Ele-
na Sixto i Neva Añó, han editat un
calendari lunar de tretze mesos
amb la voluntat de recuperar la
connexió amb la naturalesa i as-
serenar el tempo frenètic i desbo-
cat que, segons les responsables de
la publicació, impera en l’actuali-
tat. L’obra, anomenada  Llunarbori

2014. Les arrels del temps, es con-
cep com una eina per a la mesu-
ra del temps basada en els ritmes
de la natura i els canvis estacionals,
inspirada en la saviesa antiga.

En el Llunarbori cada mes té 28
dies (en consonància amb el cicle
menstrual) i està dedicat a un ar-
bre concret, el qual representa
una simbologia determinada. Les
estacions es divideixen segons les
antigues creences celtes, i una
roda reflecteix els diferents canvis
de la terra durant el transcurs de
l’any. D’altra banda, el calendari
també inclou les fases de la lluna
i les influències biodinàmiques, i

conté les festivitats, els solsticis i
equinoccis, les èpoques agrícoles...,
amb el suport de petits textos lite-
raris, refranys populars i receptes
casolanes.

Segons explica una de les seves
autores, Elena Sixto, el Llunarbo-
ri «convida a conèixer-se a un ma-
teix», a «simplificar» la concepció
humana d’un cicle anual, i a tenir

«una bona relació» amb el temps.
En aquest sentit, Sixto subratlla que
el calendari romà «és molt arbi-
trari» i per això la publicació, que

es pot trobar a la Llibreria Papas-
seit de Manresa, és una reivindi-
cació de viure «al nostre ritme i no
al que ens marquen». 
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Una publicació de dues
autores manresanes
convida a reconnectar amb
el cicle de la natura



Un calendari de tretze mesos

Els interessos econòmics de la
indústria militar són el motor ar-
gumental d’El pes del plom, una
obra de teatre escrita pels dra-
maturgs Aleix Fauró i Isis Martín
que interpreta un quartet actoral
en el qual figura el manresà Car-
les Gilabert. Produït per la Com-
panyia la Virgueria, l’espectacle fa
estada des d’aquest vespre fins al
dia 11 de maig a la Sala Beckett de
Barcelona, amb Isak Férrez, Patrí-
cia Bargalló i Marina Fita com-
pletant el repartiment.

Carles Gilabert (Manresa, 1970)
torna a un escenari en el qual fa
poc més d’un any va debutar amb
Si existeix, encara no ho he trobat,
de  Nick Payne. Després de l’a-
plaudida interpretació que va sig-
nar fa uns mesos a Palo Alto (Bar-
celona) amb el Woyzeck muntat
per la companyia Parking Sha-
kespeare en la seva versió hivernal,
l’intèrpret bagenc es fica en la pell
d’un dels quatre personatges d’u-
na obra al voltant de les misèries
de la indústria armamentística.
Un pòquer d’individus sobre els
quals recau un feixuc interrogant:
quin pes té el sentiment de culpa?
L’obra es pot veure de dimecres a
dissabte a les 21.30 h, i els di-
umenges a les 18.30 h. Les entra-
des costen 18 euros, amb des-
compte al web de la Beckett. 
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El muntatge en què
participa l’actor manresà
farà estada al teatre
barceloní fins a l’11 de maig



La Sala Beckett
estrena avui
«El pes del
plom», amb
Carles Gilabert

«Llunarbori» s’inspira en la
saviesa antiga i es percep com
una eina de mesura basada
en els canvis estacionals

Moisès Sala, director de la formació amb seu a Palafolls (Maresme)

BENET GARCIA

Neva Añó (esquerra) i Elena Sixto, a la llibreria Papasseit de Manresa

D.V.


