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gospel: un clam de llibertat

El Gospel és la primera expressió musical genuïna dels negres americans, nascuts ja als
Estats Units però descendents dels esclaus africans venuts a Amèrica a partir del segle
XVII. Les diferents campanyes de l’església anglicana van assolir una completa evangelització dels negres americans. En l’Evangeli (traducció literal de la paraula “Gospel”) i
concretament en l’alliberament del poble d’Israel, la comunitat negra hi veia un mirall i una
esperança d’alliberament de l’opressió i repressió racials. Des del primer gospel, publicat
l’any 1861, Go down, Moses, els textos escollits eren prou eloqüents d’aquest paral·lelisme,
com en la tornada aclamada per tota la comunitat “Let my people go!”(deixa marxa el meu
poble!) o el mateix “Steal away” (escapa’t) que s’havia utilitzat com a contrasenya per operacions de fugida dels seus amos. Els textos bíblics són, doncs, una crònica dels oprimits,
de l’esforç de superació, de la lluita per la llibertat, la recerca d’una llar en la terra promesa
(cap al nord dels estats), i la fe en Déu i en la salvació eterna.
Musicalment, recull influències de tres continents: d’entrada l’orígen africà de la seva ascendència genètica, en segon lloc les cançons populars americanes (tot i el seu orígen
anglo-celta), i en tercer lloc els himnes religiosos europeus comuns en la litúrgia protestant anglicana. Aquest profund mestissatge li confereix a la música una combinació rítmico-melòdica única i autèntica; allò que els blancs anomenaren la “música negra”. Tenim
interessants cròniques, com la de Dvorak (director del Conservatori de Nova York a finals
del s. XIX) que lloà les especials condicions musicals dels seus alumnes negres i va augurar que “la música negra seria el germen de la música clàssica americana, com els corals
luterans ho foren per la música europea”, afegint que “algun dia tindrem un Beethoven negre”. Aquesta previsió no es va acomplir per la tenaç exclusió racial que patiren els negres
en l’alta societat cultural americana. A grans músics com el violinista i compositor W.M.
Cook se’ls van tancar les portes del Carnegie Hall, i es van recloure a Harlem, on tota una
generació de grans músics evolucionaren aquella música negra cap el swing, el blues, el
ragtime, el jazz, soul, bee-bop i fins el rap religiós.
Aquesta és la primera part del concert, a capella, que conté els grans clàssics del Gospel
en versions corals de grans compositors com l’anglès Michael Tippett, evolucionant cap a
formes més actuals com l’experimentació rítmica de “The word was God” i arranjaments
harmònicament més complexos com el de “Swing low” per als King Singers.
En la segona part sentirem la Missa Gospel de Robert Ray, professor de la Universitat de
Missouri i St.Louis , i composta el 1978 mentre Ray era el director de l’equip de litúrgia de
l’Oficina Nacional dels Catòlics Negres. L’èxit d’aquesta obra ha donat la volta al món i ha
esdevingut un clàssic de la música litúrgica actual en les celebracions de la comunitat
negra. El compositor afirma: “ Desitjo barrejar segles de velles tradicions de la missa amb
sons de l’Església Negra contemporània. He volgut que tothom experimenti el sentit de
l’alegria i la celebració que se sent generalment en un veritable culte africano-americà.”
Tot amb el Cor de Cambra de l’Auditori de Lleida, un trio de jazz i la participació de Susana
Sheiman, una de les veus del jazz més reconegudes al nostre país.
								
Xavier Puig
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fitxa tècnica
Programa:
1a part
Go down, moses 			
Nobody knows 			
Steal away 			
Deep river 			
Joshua fit the battle of Jericho
Were you there? 			
Ride the chariot 			
Swing low, sweet chariot		
The word was god 		
Plenty good room			
2a part
Missa Gospel			
I. Kyrie
II. Gloria
III. Credo
IV. Aclamació- Aleluia
V. Sanctus
VI. Agnus Dei

Michael Tippet
Michael Tippet
Michael Tippet
Michael Tippet
Moses Hogan
Norman Luboff
Henry Smith
Peter Knight
Rosephanye Powell
Kirby Shaw
Robert Ray

Susana Sheiman, solista
José L. Rios, teclats
Jaume Olivé, baix elèctric
Ignasi Corella, bateria
Cor de Cambra de l’Auditori Enric Granados
Xavier Puig Ortiz, director
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cor de cambra
de l’auditori enric granados
de lleida

Creat l’octubre de 1997, el Cor de Cambra de l’Auditori Enric Granados ha dut a terme una intensa tasca de difusió de
la música simfònico-coral, interpretant obres tan significatives com Rèquiem de Fauré, Magnificat, diverses cantates i
les Passions segons Sant Joan i segons Sant Mateu de Bach, Te Deum de Charpentier, Missa Nelson de Haydn, Missa
en re major de Dvorák, Glòria de Poulenc, Cantata de Sant Nicolau de Britten, Rèquiem, Missa en do menor i diversos
salms de Mozart, Messies de Händel, Carmina Burana de Carl Orff i diverses composicions –a capella, amb piano o
amb orquestra- de Mendelssohn, Schubert, Schütz, Victoria, Weill, Henze i altres. L’any 2001 fou convidat per l’OBC a
participar en la interpretació de la 8a. Simfonia de Mahler, a l’Auditori de Barcelona, sota la direcció del mestre Salvador Mas, el 2003 la Simfonia-Cantata Lobgesang, de Mendelssohn, sota la batuta del mestre Franz-Paul Decker, el
2004 la 9a. Simfonia de Beethoven dirigida pel mestre Ernest Martínez-Izquierdo. L’any 2006 fou convidat per la Berliner
Bach Akademie de Berlín a interpretar la Passió segons Sant Mateu de Bach a la Filharmònica de Berlín. L’any 2007
participà al cicle Corals a l’Auditori de Barcelona i al Festival (A)phònica de Banyoles i estrenà a Catalunya El Cant de
les Estrelles d’Enric Grandos. El 2008 celebrà el seu desè aniversari amb la interpretació dels Carmina Burana amb els
ex-cantaires i tornà a Berlín per interpretar la Gran Missa de Mozart al Konzerthaus.
Ha ofert concerts en solitari i en col·laboració amb altres formacions de reconegut prestigi com ara els cors Lieder
Camera, Cor Sant Esteve de Vila-Seca, Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana, Orfeó Català, Coral Càrmina,
Cor Madrigal i Cor de la Berliner Bach Akademie, la Bellpuig Cobla o les orquestres Filharmonia de Cambra de Barcelona, Orquestra Barroca Catalana, Orquestra Nacional de Cambra d’Andorra, Orquestra de Cambra de Cervera, Grupo
Enigma-Orquesta de Cámara del Auditorio de Zaragoza, Orquestra de Girona, Orquestra Terrassa 48, Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida, Orquestra de la Berliner Bach Akademie, Orquestra Simfònica del Vallès
(OSV), Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC).
Des de la seva creació el cor fou dirigit pel mestre Manel Valdivieso, assistit per Antoni Pujol. També l’han dirigit en
diverses produccions els mestres Ernest Martínez-Izquierdo, Jordi Casas, Mireia Barrera, Edmon Colomer, Jordi Mora,
Salvador Mas, Franz-Paul Decker i Heribert Breuer. A partir del curs 2002-2003 n’assumeix la direcció el seu actual
director, Xavier Puig Ortiz.
El Cor participa activament en la programació de les diverses temporades del’Auditori Enric Granados com a cor titular
d’aquest espai. A part de diferents viles i ciutats de les comarques lleidatanes, ha actuat, també, a Alemanya (Filharmònica i Konzerthaus de Berlín), Andorra (Auditori Nacional d’Ordino), a Saragossa (Auditori), a Sabadell (Teatre La
Faràndula), a Granollers (Teatre Auditori), Banyoles, Tarragona, Gandesa i a Barcelona (Basílica de Santa Maria del Pi,
Auditori i Palau de la Música Catalana).
El mes de juny de 2003 enregistrà el seu primer CD (Ars Harmonica) amb música religiosa per a cor i orgue de Frederic
Mompou i Manuel Blancafort. Al febrer de 2005 gravà el seu segon CD amb noves harmonitzacions per a cor i piano de
diverses cançons populars de Ponent del que també se n’ha publicat un llibre amb totes les partitures. Al novembre de
2005 s’enregistrà el tercer CD (Ars Harmonica) editat per la FCEC amb obres dels premis Catalunya de composicó coral.
Ha preparat diversos pogrames com Canten els poetes un repertori a capella sobre poesies de diversos autors musicades, Cançons populars de Ponent, cançons de les terres de Ponent harmonitzades per autors ponentins per a cor i
piano i el setembre d’enguany ha presentat Ressons de l’Al-Andalus cançons populars de la Catalunya Nova, Mallorca
i València amb influència àrab i andalusí harmonitzades per Feliu Gasull, Josep Lluís Guzman i Xavier Puig per a grup
instrumental, cor i cantaor, estrenat recentment a Lleida, Cervera i Balaguer amb molt bona crítica. Amb fragments
d’aquest programa, el cor ha participat en la Gala de lliurament dels Premis Nacionals de Catalunya 2009 a l’auditori
Enric Granados de Lleida que ha estat emesa en directe pel canal 33 de la TVC.
El curs 2009-2010 ha col·laborat amb la Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid interpretant el Gloria dePoulenc a
Madrid Zaragoza i a Lleida, i una gira per Catalunya i les Illes amb Ressons de l’Al-Andalus amb presència al GREC
2010 Festival de Barcelona.
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xavier puig
Nascut el 1973 i natural de Cervera, comença els seus estudis musicals amb el piano i el violí al Conservatori Municipal d’aquesta ciutat, per ampliar-los posteriorment al Conservatori Professional de Badalona on obté el Títol Superior de professor d’harmonia, contrapunt i composició, sota el mestratge de M.A.
Hurtado, M. Roger, B. Casablancas i Josep Soler.
Paral·lelament s’inicia en la direcció coral als Cursos Internacionals de Direcció Coral de Lleida, on
estudia amb els mestres Lluís Vila, Josep Prats, Johan Duijck, Laszlo Heltay i Jordi Casas (1990-94). Rep
també la lliçó magistral del professor Eric Ericson, organitzada per la Fundació la Caixa, i s’introdueix en
la direcció orquestral amb el mestre Salvador Mas al Conservatori Superior de Barcelona (1994-95) i als
Wiener Meisterkurs de Viena (1999). Continua la seva formació com a director als Cursos Europeus de
Direcció impartits pel professor Pierre Cao a Catalunya (1996-98), i a l’Academie International de Pontarlier (França) (1997-98).
El 1999 és admès a la Universität für Musik und Darstelende Kunst de Viena, on durant 3 anys cursarà els
estudis de Musikleitung (direcció musical) en l’especialitat de direcció d’orquestra, sota el mestratge de
Leopold Hager, Yuji Yuassa, Günther Theuring i Howard Arman entre altres. El març de 2001 obté el Erste
Diplom d’aquest reconegut centre.
El març de 2002 guanya el concurs celebrat a Cuenca per cobrir la plaça de Director Assistent de la JONDE (Joven Orquesta Nacional de España) amb la qual va realitzar una gira l’estiu de 2002 dirigint concerts
al prestigiós festival alemany de Schleswig-Holstein i a la sala gran de la Konzerthaus de Berlín, a més
del Auditorio de León. Recentment l’ha dirigit en un enregistrament de música espanyola.
El juliol de 2003 guanya el concurs per a la plaça de Director Assistent de l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC), càrrec que ha desenvolupat fins el juliol de 2005, amb qui ha dirigit
sis diferents programes amb obres de Mozart, Txaikovski i Britten. Actualment és director titular del
Cor de Cambra de l’Auditori Enric Granados de Lleida, de la Coral Ginesta de Cervera, i de la companyia
d’òpera de cambra l’Opera de tres rals, que fundà el 2002. Amb aquesta formació ha actuat a la Fira de
Tàrrega, al Teatre Lliure (en el marc del Festival d’Òpera de Butxaca de Barcelona), i també en la temporada del Teatro de la Maestranza de Sevilla, dirigint l’estrena a Espanya de l’òpera Savitri de G. Holst.
Ha estat director convidat per l’Orquestra Nacional d’Espanya (ONE), l’Orquestra Pablo Sarasate de
Pamplona, la Jove Orquestra Nacional d’Espanya (JONDE), l’Orquestra de Cambra d’Andorra, l’Orquestra
de Córdoba o l’Orquestra Simfònica del Vallès. Ha col·laborat també com a director convidat amb diversos grups com l’ensemble Kaleidoscop der Nationen en les Bezirks Festwochen de Viena, l’Orquestra de
Cambra de Cervera, o el Cor Lieder Camera de Sabadell. Els anys 2001-05 ha estat director convidat en la
Trobada de Joves Orquestres d’Igualada. El curs 2004-5 fou director de l’Orquestra de l’ESMUC (Escola
Superior de Música de Catalunya).
Ha enregistrat per a segells com Catalunya Música, Universität für Musik-Wien, Monteverde o Ars Harmonica-La mà de Guido, amb qui ha editat un disc de música religiosa de Mompou i Blancafort. Ha estat
professor dels Cursos de Direcció Coral de la FCEC i de la FESTCAT. Actualment és professor de Direcció
d’Orquestra Secundària a l’ESMUC.
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susana sheiman
Als set anys, Susana Sheiman (Madrid, gener 1973) comença la seva formació
artística rebent classes de ballet clàsic i flamenc. No obstant el 1989 opta pel
cant com a medi d’expressió i inica la seva carrera com a vocalista Soul amb
els grups de Madrid, F.B.I. i Moby Dick, primer, i Soul Shake dos anys més tard.
El 2004, ja plenament centrada en el Jazz, Sheiman s’instal·la a Barcelona i coneix a Ignasi Terraza i Dani Alonso, que molt aviat, la incorporaran en alguns
dels seus projectes – Barcelona Jazz Orquestra, Ignasi Terraza Trio & Susana
Sheiman, en Remembering Ella i Homenatge a Duke Ellington- i amb els que
visita, amb èxit, molts escenaris nacionals – Palau de la Música Catalana, Euroforum i Sala Apolo de Barcelona; Festivals de Jazz de Terrassa, Figueres, Vilafranca del Penedés i Sant Sebastià – i foranis – Festivals de Jazz de Ramatuelle,
Foix i Marciac.
Ha cantat amb els músics jazzmen d’estil: nord-americans – Jesse David, Bard
Leah, Nicholas Payton, Donald Brown ; francesos – Alain Giu, Jean-Pierre Derouard; i espanyols – Pedro Iturralde, Santiago de la Muela, Juan Carlos Calderón. David Pastor, Toni Solà, Pepe Sánchez i Esteve Pí.
Actualment és una de les veus més importants del panorama jazzístic espanyol.

