El 2014 presenta el seu 4º disc amb la formació TGVCHOIR, el CD #smile, amb una gran acollida per part del públic. Aquest mateix any enregistra amb la productora SETMÀGIC AUDIOVISUAL (Catalunya) i la britànica DIS PRODUCTIONS el documental #elCorTV3 que aquesta
cadena emet el 13 de gener de 2015 al seu programa SENSE FICCIÓ i que assoleix un 9.5%
de share amb més de 300.000 espectadors.

PROJECTE CONCERTS
SOLIDARIS

Avalen la seva trajectòria més de 270 concerts, 160.000 persones de públic amb un % d’ocupació superior al 91%, i 163 concerts amb les entrades exhaurides.

Les entitats organitzadores i col·laboradores dels Concerts Solidaris, els quals realitzem gràcies a la participació voluntària i solidaria de grups de gospel que han volgut col·laborar amb
nosaltres, amb l’únic objectiu de poder recaptar aliments per a les famílies que, els voluntaris
de la Parròquia de Sant Ambròs, assisteixen socialment durant tot l’any, us volem agrair la
vostra participació en aquest taller de Gospel que hem organitzat gràcies a la col·laboració
desinteressada del mestre MOISÈS SALA, a qui volem agrair la seva predisposició, des del
primer moment ,en fer possible aquest taller.
Lúnic objectiu, que tenim, és el de poder ajudar amb el recapte d’aliments, a aquest voluntaris
que estan fent una feina social molt important i que no tenen cap més aportació d’aliments de
cap estament públic, ni privat.
Només dir-vos que els donatius del taller, seran integrament utilitzats per a adquirir aliments
per aquestes famílies que assisteixen aquests voluntaris de la Parròquia.
Agrair-vos la vostra participació i esperem que us ho passeu d’allò més bé i divertit, amb el
mestre MOISÈS SALA.

Gràcies a tots per ajudar-nos a ajudar!!!

Aquest Taller és obert a tothom, tingueu
coneixements musicals o no.
Amb la col·laboració de:

Diumenge, 23 d’octubre de 2016
De 10:00 a 14:00 hores
Parròquia de Sant Ambròs
Pl. La Pau, 1 (08020 Barcelona)
art_santmarti@hotmail.com

MOISÈS SALA
Moisès Sala és pianista, arranjador, compositor, conferenciant i economista, a més d’un
dels principals exponents del país en la direcció de Gospel Choirs comptant, a dia d’avui, amb una ampla experiència avalada per la seva trajectòria al capdavant d’una de
les formacions nacionals i estatals de major prestigi, The Gospel Viu Choir (TGVChoir)
http://www.gospelviu.org.
Realitza periòdicament nombroses Masterclass, Seminaris i Tallers de gospel & spirituals arreu de l’Estat per a diverses entitats públiques i privades, formacions corals professionals i amateurs, universitats, cors d’infants i de joves, cors de gospel, associacions, escoles, instituts, organitzacions empresarials,...
Forma part del professorat del Curs de Postgrau d’Educació Musical i Creació, dirigit
pel Dr. Josep Gustems de la Universitat de Barcelona. També imparteix els Cursos
d’Estiu de gospel & Spirituals de la Universitat de Girona des de l’any 2006.
El 2011 imparteix el seminari de gospel & spirituals a Tulear (sud de Madagascar), pels
nens i nenes de la formació Malagasy Gospel Choir http://www.aguadecoco.org/ i el
2015 viatja amb JAL – ONG fins a Pondicherry (Índia) per impartir un nou taller de Gospel als nens beneficiaris d’aquesta organització. Dues accions integrades dins del projecte d’acció solidària i responsabilitat social a favor de la infància GOSPEL SENSE
FRONTERES que té en Moisès Sala el seu màxim promotor i difusor.
Amb la seva formació TGV Choir aposta per una clara diferenciació i especialització del
seu gospel amb 5 espectacles realitzats:

La seva projecció els porta a ser escollits per a compartir escenari amb un grup mític de l’escena gospel mundial com és The Golden Gate Quartet liderats pel carismàtic Clyde Wright,
en un concert produït pel Grup Godó al Palau de Congressos de Barcelona, davant d’un
nombrós públic presidit pels Prínceps d’Astúries.
En la vessant solidària, dota a la seva formació TGVCHOIR del projecte d’acció solidària
Gospel Sense Fronteres®, en benefici de la infància. Amb aquest projecte participa en nombrosos concerts d’entre els que destaca el ‘Mou-te Pels Quiets’, produït per l’escriptor Màrius
Serra a L’Auditori de Barcelona, compartint escenari amb Quimi Portet, Pau Riba, Gossos,
Lluís Gavaldà, Elisabet Raspall, Ivette Nadal, El Tricicle, Nina, Albert Om, Carles Capdevila,
Matthew Tree, Pep Bou,...
El 2010 actua amb TGVCHOIR al Gran Teatre del Liceu, essent la primera formació de gospel nacional en actuar en tan magne coliseu de la música. Un important repte que s’assoleix
amb un èxit absolut de públic i crítica, penjant el cartell d’entrades exhaurides unes setmanes
abans de l’estrena. Torna al Liceu el 2014 i l’octubre de 2015, essent l’única formació nacional que ha assolit aquesta fita.
Forma part, també, del cartell del Festival Internacional de la Porta Ferrada 2010 amb Soweto Gospel Choir, guanyadors de 2 premis Grammy i amb els que comparteixen escenari de
forma exclusiva en aquesta edició del Festival, a més de compartir cartell amb artistes de
renom internacional com Natalie Cole, Chucho Valdés, Patti Smith, Kris Kristoferson, Joaquín
Sabina.
Clou el Festival de Gospel de Catalunya, Grans del Gospel 2010, amb la seva formació,
TGVCHOIR, en dos concerts a L’Auditori de Barcelona i l’Auditori – Palau de Congressos de
Girona amb el quintet de negro spirituals Northern Kentucky Brotherhood Singers.

The Gospel X-perience – 2007 – un esclat d’energia electrificant i d’alt voltatge;

El 2011 és seleccionat, amb la seva formació TGVCHOIR, per participar al Disc de La Marató
de TV3, enregistrant amb Raphael i La Principal de La Bisbal, sota la producció de Jordi Cubino (SONY/ATV MUSIC).

The Gospel Xperience In Symphony – 2008 – el primer (i fins ara únic) gospel simfònic de tot l’arc mediterrani: una fusió simfònica de ritmes i formes trepidants
junt amb l’Orquestra de Cambra de l’Empordà – Filharmònica de Catalunya).

El 2012 actua a cites importants com el Black Music Festival (també dirigint el taller de gospel
del Festival durant 2 anys seguits), el Festival Internacional de Música de Cadaqués,...

Marchin’ to Freedom – 2004 – el primer afrogospel català;

Spirituals – 2010 – estrenat al Palau de la Música Catalana de la mà del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya;
NON STOP GOSPEL – 2012 – una mostra del millor ‘urban gospel’ actual, estrenat
a L’Auditori de Barcelona el novembre de 2012 que realitza el darrer concert
de la seva gira de comiat el 29 de febrer de 2015 programats al cicle Tardes al
Palau del Palau de la Música davant de prop 1.800 persones.
La trajectòria al capdavant de TGV Choir des del seu primer concert el 2004 al Reial
Monestir de Santa Maria de Ripoll, és realment impressionant (Festival de Jazz i Blues
a Roses, DOM Festival, Festival (A)phònica, Festival Internacional de Jazz de Teruel,
Palau de la Música Catalana, L’Auditori, Auditori de Girona, Kursaal de Manresa, TAS
Salou, Auditori August Tarragona, Teatre Jardí de Figueres, Auditori de Terrassa, Monumental de Mataró, Palau de la Música Catalana,...) compartint cartell amb artistes de
la talla de Sharrie Williams & The Wiseguys, The Kingdom Choir, Jorge Drexler, Lluís
Llach, Albert Guinovart, Rafael Amargo, entre molts d’altres.

També és escollit per a participar al programa especial de La Marató de TV3 Contra la Pobresa. Forma part, també, del cartell d’artistes del Festival Internacional de Música de Cadaqués juntament amb Maceo Parker, l’Orquestra de Cadaqués i la gran pianista Hisako Hiseki
entre d’altres.
El mateix any rep l’encàrrec de la Generalitat de Catalunya per musicar el Poema als Voluntaris de Miquel Martí i Pol, que s’enregistra de la mà de l’Obra Social La Caixa i s’estrena el
desembre de 2012 a L’Auditori de Barcelona, interpretat per la seva formació TGVCHOIR.
Enceta el 2013 portant el seu espectacle SPIRITUALS al cicle Tardes al Palau del Palau de
la Música Catalana, amb un gran èxit d’assistència i de crítica especialitzada. Acaba l’any
amb nombrosos concerts i tallers realitzats, entre els que destaca una exclusiva actuació al
Teatre Nacional de Catalunya.

