
 
 
 
 
 
 

PER L’ALTRE COR CREMAT DE 
BARCELONA -ajut al quart món- 

 
Qui som? 

   Som una associació formada per un grup de 
persones sensibilitzades per la situació de 
marginació en la qual es troba immersa molta 
gent de la nostra ciutat: l’anomenat 4t Món. 
 

Què pensem? 
   En cremar-se el Gran Teatre del Liceu (31 de 
gener 1994) va sorgir una extraordinària 
solidaritat, tant a nivell humà com a nivell 
econòmic. 
Tal com s’ha dut a terme la reconstrucció del 
Liceu perquè forma part del nostre entorn 
cultural, també creiem que cal construir o 
reconstruir la vida d’aquells que malviuen al 
Raval, el barri que envolta el Liceu. 
 

Què pretenem? 
   Pretenem contribuir a la conscienciació de la 
realitat de la marginació. 
I a través d’un cicle de concerts volem recaptar 
fons que destinarem a entitats benèfiques que 
tinguin com a objectiu projectes de promoció, 
educació i habitatge de les famílies més 
necessitades del barri del Raval. 
 

Què necessitem? 
   Ens fa falta el suport de tothom que desitgi 
adherir-se personalment o des del seu àmbit 
professional a la nostra causa i, molt 
especialment, dels mitjans de comunicació. 
 
   També hem obert un compte corrent a Caixa 
Catalunya 2013-0374-12-0200442445 destinat a 
rebre aportacions econòmiques. 

 
 
 
 
 
 

Amb el suport de: 
 

                     JUSTíCIA I PAU 
                  

Col·laboren: 
MÚSICS 

 PER  L’ALTRE COR CREMAT 
BIBLIOTECA DE  CATALUNYA 

JOAN VIVES 

  
  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

             AVUI - EL PAIS - EL PERIÓDICO DE CATALUNYA  
                 LA VANGUARDIA - CATALUNYA CRISTIANA  
           RÀDIO ESTEL - CATALUNYA MÚSICA - COM RÀDIO 

 
                       Projectes assolits l’any 2007 
         3.000 € ELS QUATRE VENTS (S.A.I.F.) 
         2.000 €  PROJECTE SOSTRE (Barceloneta) 
         2.000 €  PROJECTE “SOM-HI !” (Infants) 
 
 
                       Projectes assolits l’any 2008 
         3.000 €  CENTRE OBERT HEURA 
         2.000 €  ARRELS 
         2.000 € CENTRE OBERT SALVADOR GAVINA 
 

Properament: 
XV CICLE DE MÚSICA 

Concert nº 3 
COR IMPROMPTU 

ORQUESTRA DILETANTI 
Divendres 15 de Maig de 2009, a les 9 del vespre  

CAIXA FORUM –Auditori- 
Av. Marqués de Comillas, 38 

PER L’ALTRE COR 
CREMAT DE BARCELONA 

-ajut al quart món- 
(des de 1994) 

Joan Güell, 160, E – 3a 
08028 BARCELONA 

Tel. 93 490 11 68 – 93 490 74 51 
corcremat@gmail.com 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PER L’ALTRE COR 
CREMAT DE BARCELONA 

-ajut al quart món- 
(des de 1994) 

XV CICLE DE MÚSICA 
concert  núm. 2 
MÚSICS 

 PER L’ALTRE 
 COR CREMAT 

Pere Serra, Ulrike Janssen, Núria 
Calvo, Isaac Friedhoff, Josep Maria 

Plana, Mark Antoni Friedhoff, Antoni 
Peña, Artur Friedhoff, Vasil 

Lambrinov, Joan García, Mark 
Friedhoff i Montserrat Torruella 

 
Presentació 

JOAN VIVES 
Diumenge 22 de març de 2009 

a les 7 del vespre 
Biblioteca de Catalunya 

Hospital, 56 
Barcelona 

Aportació: 6 € 
fila 0: compte núm. 2013-0374-12-0200442445 

Caixa Catalunya 

CELEBREM EL QUINZÈ ANIVERSARI 



MÚSICS PER L’ALTRE COR CREMAT 
                                I 
Piano Quartet KV478 
      Allegro 
      Andante 
      Rondo 
                                                       W. A. Mozart    
          
Pere Serra, violí; Ulrike Janssen, viola; 
Núria Calvo, Violoncel; Isaac Friedhoff, piano 
 
                                 II 
                                                               
Lascia ch’io pianga (Rinaldo) 
                                                       G. F. Händel 
 
Thy hand, Belinda (Dido and Aeneas)   
                                                            H. Purcell 
 
Agnus Dei (Missa en mi minor) 
                                                                  J. S. Bach 
 
He was despised (Messiah) 
                                                       G. F. Händel 
 
Montserrat Torruella, mezzosoprano 
 
Serenata nocturna KV525 
    Allegro 
    Romance 
    Menuetto 
    Rondo 
                                                         W. A. Mozart 
 
 
 

violins primers: Pere Serra, Vasil Lambrinov, 
Mark Antoni Friedhoff 

violins segons: Antoni Peña, Josep Maria Plana, 
Artur Friedhoff  

violes: Ulrike Janssen, Joan Garcia 
violoncels: Mark Friedhoff, Núria Calvo, Isaac 

Friedhoff 
                
 

PRESENTACIÓ 
 
 
“MÚSICS PER L’ALTRE COR 
CREMAT” 
 
Avui ens presentem davant vostre un   
grup d’amics i músics units per la 
solidaritat. Molts de nosaltres ja hem 
col·laborat amb l’associació “Per l’altre 
cor cremat de Barcelona - ajut al quart 
món” en concerts anteriors. Compartim 
plenament els objectius pels quals 
lluiten des de fa 15 anys i per això, units 
per la música, oferim la nostra 
interpretació individual i col·lectiva 
amb la voluntat de contribuir a fer el 
món un xic millor. 
 
Ens trobem aquí músics professionals i 
estudiants, tant de música com d’altres 
camps (arquitectura, enginyeria 
industrial. . .).  

Hem triat aquest programa perquè ens 
permet a tots la participació en un 
mateix concert de celebració. Volem 
recalcar especialment el goig de tenir 
entre nosaltres a la Montserrat 
Torruella, de la qual tots coneixem la 
seva excel·lent trajectòria en el món del 
cant. 
 
Accepteu, doncs, aquest concert com el 
millor regal que us podríem fer per la 
celebració del quinzè aniversari de 
l’associació. 
 
 
 
EL NOSTRE AGRAÏMENT 
 
Volem agrair-vos molt sincerament 
aquest concert a tots vosaltres, 
intèrprets i presentador. 
 
La nostra voluntat ferma i il·lusionada, 
ha pogut fer-se realitat, perquè sempre 
hem comptat amb amics que han donat 
una resposta solidària davant de les 
nostres peticions. 
 
Aquest any és especial, per això 
expressem una vegada més el nostre 
agraïment i desig de continuar fent 
camí.  Moltes gràcies. 


