
                                                                                                      Manresa, 11 de setembre de 2018 

 

Unity. 400 veus per la pau 

Ara fa una mica més de vint anys quan quasi bé per casualitat em vaig endinsar en el                  
món del Gospel, res em feia imaginar tot el que viuria connectat a aquesta música i a tot                  
el que l’envolta, passant del desconeixement pràcticament absolut del què és i el que              
comporta, a una atracció cada vegada més gran cap a l’espiritualitat que encomana i la               
riquesa del seu so.  

Al llarg d’aquests anys, al voltant del Gospel, hem conegut molta gent amb qui d’una               
manera o altra hem connectat, ni que sigui breument, amb paraules, amb una mirada,              
amb un somriure. És la gran riquesa que comporta cantar i sentir junts. Des de la                
diferència i el respecte, ser capaços de trobar allò que ens apropa, que ens fa sentir part                 
d’un tot.  

Ja fa temps que em volta pel cap la idea d’ajuntar en un concert tota la gent que ens hem                    
anat coneixent al voltant del Gospel, als Campus de Rajadell, als tallers, compartint             
assajos, bolos, viatjant i infinitat de vivències. Compartir escenari i música, retrobar-nos            
amb qui no vèiem fa temps, disfrutar d’estar junts, impregnar-nos d’emocions positives,            
vibrar en una freqüència més lleugera... fem-ho possible ! 

Volem compartir amb tothom allò que sentim quan cantem ! De ben segur que la força                
del moment deixarà emprenta a dins de cadascun de nosaltres i d’això es tracta. De               
compartir amb els altres aquests sentiments que ens desperta el Gospel...simplement. 

Tot l’equip d’Esclat Gospel Singers us convidem a participar en una jornada molt             
especial que tindrà lloc el diumenge 28 d’octubre, durant tot el dia, al Parc de la Seu de                  
Manresa, en el marc dels actes de la Capitalitat Cultural de Manresa 2018. 

La jornada consistirà en diferents activitats: 

● Sunday Service. Tal com vam fer en el darrer Campus a Rajadell per primera              
vegada, farem una trobada on els moments de reflexió i compartir experiències            
s’alternin amb la música. 

 
● Assaig general obert, on el públic ens acompanyarà en determinades parts de les             

cançons. 
 

● Taller multitudinari compartit amb la ciutat de Manresa en què ens barrejarem            
amb la gent, per animar-los a cantar, participant amb nosaltres. 

 
● Improvisació col·lectiva a dins la basílica de la Seu. 400 persones deixant fluir             

lliurement la seva veu pot ser una experiència molt intensa i espiritual. 
 

● Concert: Unity, 400 veus cantant alhora per la pau.. 
 

● Durant tot el dia, al Parc de la Seu hi haurà una fira de temes relacionats amb el                  
Gospel on, a més a més, cada cor hi podrà tenir el seu merchandasing. 

 



La proposta de repertori pel concert consistirà en gran part, temes que quasi bé tots               
coneixem. De totes maneres, es facilitaran partitures i midis per unificar estructures.  

T’agrairem que ens donis una resposta si hi vols assitir abans del 30 de setembre. No                
dubtis en consultar-nos per a qualsevol aclariment.  

T’hi esperem ! Serà un dia molt especial ! 

 

Ramon Escalé.  
Esclat Gospel Singers 


