
 
 
 

 
The Gospel X-perience! és el macroespectacle gospel que Gospel Viu! presenta després del seu 
primer i exitós Marchin’ to Freedom! estrenat el 2004 i vigent, a dia d’avui, amb un format 
renovat, dinàmic i de gran connexió amb el públic. 
  
Mentre que a Marchin’ to Freedom! la formació catalana vol cantar com ha estat el camí cap a la 
llibertat del poble afroamericà al llarg de la història, a The Gospel X-perience! pretén oferir una 
fórmula d’alta qualitat vocal, coral, instrumental, tècnica i escènica sense perdre ni un bri de 
l’espontaneïtat, el feeling, la frescor, el dinamisme i l’estil que ha caracteritzat aquest grup de 
gospel des de la seva primera posada en escena. 
 
The Gospel X-perience! és un projecte que Gospel Viu! planteja com una experiència que allibera, 
ni que sigui per uns instants, de la quotidianitat, de la rutina, de la part més racional del propi 
ésser i que aconsegueix aprofundir en un món de sentiments i sensacions on tot és molt millor i 
on la felicitat s’escampa i es comparteix a tots els racons del planeta, sense fronteres, sense límits, 
sense separacions,... un món lliure d’odis i de violència... un món millor! 
 
Aquest és el vertader objectiu de la formació amb aquest nou espectacle: llançar un crit musical 
contra la injustícia, la marginació, la discriminació de races i territoris, el mal repartiment de la 
riquesa i la misèria que fa que cada tres segons mori un nen de gana al món (Informe sobre el 
Desenvolupament Humà 2005 del PNUD). 
 
Gospel Viu! vol dir prou! a tot aquest mal que rau al món del tercer mil·lenni. I ho fa com millor 
en sap: cantant gospel i fent vibrar al públic amb la seva il·lusió, la seva motivació i entusiasme a 
través de la veu, del ritme, de la música, del moviment, del sentiments a flor de pell, de l’emoció 
i d’un programa de qualitat escollit expressament per a l’ocasió. Títols actuals del gospel 
contemporani van de la mà de temes de soul, negro spirituals i versions revisades dels grans 
spirituals de tots els temps, que pretenen que el públic gaudeixi de més de dues hores de gospel 
de primera qualitat.  
 
Tot plegat amb les veus excepcionals dels nostres solistes i de la formació THE GOSPEL VIU'S 
BAND!, la banda de gospel – jazz  incorporada al gran grup a mitjans de 2.005 que donarà color 
i ritme a les més de 70 veus amigues de Gospel Viu! 
 
No us perdeu la nostra X-periència gospel, el nou projecte musical de Gospel Viu!  
The Gospel X-perience! 
 
 

 

 
 

The GGospel XX-perience! 


