
 

 

 

 

 

Gospel Imma, de l’Escola Vedruna Immaculada,  és una coral creada el novembre de 
2014. Dirigida per José Beuter, està formada per un grup de cantants apassionats per la 
música, que ha triat el gospel com a mitjà per les possibilitats expressives i d'improvisa-
ció que ofereix aquest tipus de música. Tot i la seva joventut ha participat aquest darrer 
any a la marató de TV3. Els seus cantaires assagen a l'escola Immaculada Vedruna tots 
els dilluns de 20.15 a 22.00. h. 

 

José Beuter , és compositor, multi instrumentista, director de quatre corals gospel i d'al-
tres grups vocals. Va ser compositor del reconegut programa Barri Sèsam de TVE. Au-
tor de la sintonia de la capçalera musical i sintonia del programa internacional d'emissió 
diària: “MOTO GRAND PRIX” 1996, Mundial de Motociclisme (Dorna). És autor de nom-
broses composicions, arranjaments gospel, bandes sonores de documentals i de dibui-
xos animats, muntatges escènics, etc . La seva obra ha tingut difusió internacional. 
 

 

MÚSICS: 

Hèctor Andreu (baix); Dani Guisado (Bateria); José Beuter (Piano) 

Músics en el tema “Canción con todos”: Rogelio Nieto (tenor); David Corominas 
(Flauta travessera); Olga Mujortova (Violí); Elisa Berni (Piano); Hèctor Andreu 
(Guitarra clàssica); José Beuter (Guitarra clàssica); Dani Guisado (Percussió). 

 

COL·LABORACIONS MUSICALS 

Rogelio Nieto: Tenor Solista 

David Corominas: Flauta travesera 

Olga Mujortova : Violí. 

Elisa Berni : Piano 
 

COL·LABORACIÓ ESPECIAL DEL PETIT BALLET DE BARCELONA 

Sota la direcció de 

ISA MOREN 

 



 

GOSPEL FM-Cor -del Foment Martinenc -, es va fundar l'any 2010, sent dirigida des 
del seu inici per José Beuter. El seu repertori comprèn: Espiritual negre, Gospel i te-
mes de música moderna. Gospel FM-Cor està format per 20-25 cantants, units per 
l'amor a la música i per una actitud social de compromís, palesa en els seus nombro-
sos concerts benèfics per moltes entitats i ONG, com per exemple el Banc de sang, 
Soñar despiertos, Petits somriures, O.S. Santa Lluïsa de Marillac, Banc d'aliments, 
associacions de malalts, entre d'altres  Els anys 2013 i 2014 va actuar, amb altres 
corals, al palau olímpic de Granollers davant la líder espiritual Amma, en el seu final 
de gira europea, actuació que va tenir difusió internacional mitjançant la TV de l'Índia. 
L'any 2015 va ser una de les tres corals participants al 1er festival de Gospel i Dansa 
de Barcelona (Nit de Gospel a Sant Martí), juntament amb el Petit Ballet de Barcelo-
na. Aquest mateix any va actuar professionalment a l'Hotel Indigo de Barcelona, en el 
marc de la presentació d'un viatge a EEUU. Enclavada en una institució social històri-
ca com és el Foment Martinenc, Gospel FM assaja tots els dimecres de 20 a 22 h a la 
seva seu (carrer Provença 591, Barcelona).  

 

JUST GOSPEL COR  de Sant Just Desvern , és una coral de Gospel que va iniciar el 
seu camí l'any 2012. La formen, sota la direcció de José Beuter, 16-20 cantants,  
veïns de Sant Just Desvern i dels pobles dels voltants. Tot i la seva joventut ja te un 
repertori considerable. Els anys 2013 i 2014 va actuar, amb altres corals, al palau 
olímpic de Granollers davant la líder espiritual Amma, en el seu final de gira europea, 
actuació que va tenir difusió internacional mitjançant la TV de l'Índia. L'any 2015 va 
actuar professionalment a la sala Apolo de Barcelona al concert del cantant Ramón 
Mirabet, amb la col·laboració del qual també va fer un concert a l'església de San 
Just Desvern el desembre del mateix any. Ha participat el dos darrers anys a la mara-
tó de TV3 a l'ateneu de Sant Just Desvern i ha participat en diversos concerts benè-
fics i socials. Assagen tots els dijous a tres quarts de vuit del vespre a l’Escola Mon-
tserrat de Sant Just Desvern.  

PROGRAMA DEL CONCERT  
 

1. GO TELL IT ON THE MOUNTAIN 

 Negro Espiritual . Arranjament: Jeff Guillen 

2. SOMEBODY IS KNOCHING AT YOUR DOOR 

  Negro Espritual. Arranjament: Jeff Guillen, adaptación: J. Beuter 

3.– MAMMY BLUE 

 Lletra i música: hubert Giraud. Lletra en castellà, arranjament coral e instru-
mental: J. Beuter 

4. HEAR ME PRAYING 

New Gospel, Música, lletra i arranajament coral: Lorenz Maierhofer 

5. LORD I WANTY TO BE A CHRISTIAN 

Negro espiritual. Arranjament coral e instrumental: José Beuter 

6. JO NO SÉ COM ESTIMAR-LO (de l’obra “Jesucrist Su perstar”) 

Música: Andrew Lloyd Webber; lletra: Tim Rice 

Traducció i adaptación al català, arranjament coral e instrumental: José Beuter 

7.– NOBODY KNOWS 

Negro Espritual. Arranjament: R. Spencer, M. Jackson, adaptación: J. Beuter 

8. BURDEN DOWN 

Negro Espiritual. Arranjament: R. Spencer, M. Jackson, adaptación: J. Beuter 

9. WHEN THE SAINTS 

Negro Espiritual. Arranjament coral e instrumental: José Beuter 

10. TELL HIM 

Autor: Bertrand Rusell Berns, Arranjament coral e instrumental: José Beuter 

11. O HAPPI DAY / SÓC FELIÇ 

Gospel. Arranjament O Happy Day: G. Mignemi 

Arranjament coral e instrumental de Sóc Feliç ( final de Oh Happy Day): José Beuter 

12. CANCIÓN CON TODOS 

Armando Tejada Gómez (letra) y César Isella (música) 

Arreglo para voz solista, coro y conjunto instrumental: José Beuter 

En homenaje a Berta Cáceres 

13. ITS ME O LORD 

Negro Espriritual. Arranjament coral e instrumental: José Beuter 

 

12 i 13. Amb l’actuació del PETIT BALLET DE BARCELONA 

Sota la direcció de: ISA MOREN 


