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CONCERT D’HIVERN  
5 de febrer de 2017 a les 7 de la tarda 

 

TEATRE SAGARRA · SANTA COLOMA DE GRAMENET 

 

BARCELONA GOSPEL 
MESSENGERS 

amb l’espectacle ...Go Higher! 

 

  



 
L'any 2000 comença a Catalunya un moviment coral que pren com a punt de partida la 
música gospel i que arrela amb moltíssima força en tot el teixit musical i vocal del país. Un 
dels pioners en aquest moviment fou el pianista i compositor Ramon Escalé, que posa en 
marxa diversos cors i crea la Xarxa Gospel de Catalunya que els aglutina a tots sota un mateix 
concepte musical i línia pedagògica. 

Fruit d'aquest intens treball emergeixen en el si dels diferents cors un seguit de solistes 
d'una gran qualitat i l'any 2008 es crea BARCELONA GOSPEL MESSENGERS, un projecte que 
uneix a una vintena d'aquests solistes, al més pur estil "all-stars", on destaca la joventut, la 
expressivitat i la intensa formació musical de tots els seus components. 

Des de llavors, han portant les seves enèrgiques actuacions per tots els racons de casa 
nostra, trepitjant escenaris tan emblemàtics com el Palau de la Música Catalana, la Sala Oval 
del MNAC, el Teatre Grec de Montjuic, l'Auditori de Barcelona, o la sala Luz de Gas, entre 
molts d'altres, assolint un gran nivell tècnic i comunicatiu. 

El 2013 Messengers són seleccionats per formar part del programa musical de màxima 
audiència de TV3 "Oh, Happy Day", del qual esdevenen finalistes, superant 12 setmanes 
d'intenses proves i guanyant-se gran estima i reconeixement tant per part del jurat com del 
públic, sota el crit de... Go Go Messengers! 

Al maig de 2014 veu la llum ...Go Higher! el segon treball discogràfic de BARCELONA GOSPEL 
MESSENGERS, enregistrat per David Casamitjana a Espai Sonor Montoliu i masteritzat als 
prestigiosos Abbey Road Studios de Londres per Alex Wharton. Un disc directe, dinàmic, 
alegre i contagiós, que viatja més enllà del gospel, oferint-nos pinzellades del millor R&B, 
funk i pop de les ultimes dècades, amb una qualitat técnica i solidesa harmònica sense 
precedents en el nostre país. 

...Go Higher! és un clam a l'optimisme, a superar junts els obstacles i a exigir-nos sempre 
més, l'autèntica filosofia de BARCELONA GOSPEL MESSENGERS. 
 
 
Us oferim aquest concert en la seguretat que la qualitat i originalitat d’aquest grup us farà 
gaudir d’una vetllada diferent i que serà un bon començament de les activitats d’enguany.  
 

La junta del Patronat pro Aplec del CEP 

                                         

PROGRAMA 

1. LIFT UP YOUR HANDS 

2.  JESUS PROMISED 

3.  HERE COMES THE SUN 

4.  LET THE CHURCH SAY AMEN 

5.  JUST ANOTHER DAY 

6.  MY SWEET LORD 

7.  MORE THAN I CAN BEAR 

8.  REJOICE 

9.  SOMETHING 

10.  THE BLESSING OF ABRAHAM 

11.  THAT LONESOME ROAD 

Director:  Ramon Escalé  

 

 


