
 
 
 
 

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

(des de 1994) 
 

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: 
Coral Voces de la Tierra 

Parròquia de Santa Maria del Remei 

  
  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

             AVUI - EL PAIS - EL PERIÓDICO DE CATALUNYA  
                 LA VANGUARDIA - CATALUNYA CRISTIANA  
           RÀDIO ESTEL - CATALUNYA MÚSICA - COM RÀDIO 
 
                       Projectes assolits l’any 2010 
         3.000 €  FUNDACIÓ SOCIAL DEL RAVAL 
         2.000 €  CENTRE D’ACOLLIDA ASSÍS 
         2.000 €  PROJECTE SOM-HI 

                       Projectes assolits l’any 2011  
         2.500 €  ASSOCIACIÓ GABELLA (nens) 
                       “En record de M. Maine” 
         2.000 €  ASS. ESTEL TÀPIA (adults) 
         2.000 €  ANEM PER FEINA (dones) 
 

Properament: 
XVIII CICLE DE MÚSICA 

Concert núm  2 
COR JOVES VEUS DEL VENDRELL 

Dissabte 10 de març de 2012 
 A les 7 del vespre 

Parròquia Mare de Déu de Núria 
Bon Pastor, 7-9 

 
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 

www.corcremat.org 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PER L’ALTRE COR 
CREMAT DE BARCELONA 

-ajut al quart món- 
(des de 1994) 

XVIII CICLE DE MÚSICA 
concert  núm. 1 

Músiques d’Europa, la Mediterrània, 
Amèrica i Àfrica 

 
CORAL 

VOCES DE LA TIERRA 
Director 

Esteban Donadío 
  Dissabte 28 de gener de 2012 

A les 8.30 del vespre 
Parròquia de  

Santa Maria del Remei 
Plaça Concòrdia, 1 

(Les Corts) 
Barcelona 

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

Catalunya Caixa 

 



Músiques d’Europa, la Mediterrània, 
Amèrica i Àfrica                                                       

 
CATALUNYA  
Dansa de la primavera  (M. del Mar Bonet - 

G. Paniagua) 
Vianant – (Joan Crosas) 
Vaixell de Grècia – (Lluís Llach) 
 
LA MEDITERRÀNEA 
Ya raudata al atfali (Oh jardí dels nens) 

Tradic. De Líbia 
S’afino guià, lenyó mu (Adéu, Helena meva) 

Tradic. de Grècia 
Oj Jelena (Oh Helena!) – Tradic. de Croàcia 
Che gusto – (A. Caldara) 
 
RESTA DE L’ESTAT ESPANYOL 
Xarmegarria – (Tradic. del País Basc) 
A la nanita nana - Cançó de bressol castellana 
Zorongo gitano - (Tradic. d’Andalusia - 

recollida per F. García Lorca) 
 
CARIB 
Guantanamera – (J. Fernández - J. Martí) 
Oye cómo va – (Tito Puente) 
 
DOS NADALES SUDAMERICANES 
Los reyes magos – (A. Ramírez  –  F. Luna) 
B. Huahuanacà – (Tradic. de Bolívia) 
 
CANÇONS ÈTNIQUES I D’ANTIGUES 

CULTURES 
Kriabé – (Tradic. de Surinam) 
El alcatraz – (Tradic. de Perú) 
Cançó lucumí – (Tradic. de Cuba) 
O ken karangué – (Tradic. africana)                                       
        QUÈ ÉS VOCES DE LA TIERRA?                                                                                                                               

               
Neix a l’octubre de 2002 com una iniciativa de 
cant coral de persones llatinoamericanes 
vingudes a viure a Reus, per poder sentir-se 
acompanyades i cantar la seva soledat i 
desarrelament, tot fent servir la tradició 
musical dels seus orígens. 
A més de l’activitat coral, es gesta un ric espai 
de relacions, on es van incorporant 
progressivament d’altres persones amb 
diferents orígens (catalanes, valencianes, 
asturianes, andaluses, extremenyes, 
murcianes...) interessades pel cant. 
En un primer moment rep el suport del 
Centre Llatinoamericà de Reus, i l’any 2004 es 
defineix com una associació cultural 
autònoma, que s’autoorganitza i autofinança. 
 
Els seus objectius principals són: promoure i 
difondre activitats musicals, especialment 
coral, d’arreu del món; organitzar activitats 
de formació musical i activitats d’intercanvi 
amb altres grups corals i musicals, i sobre tot 
facilitar una xarxa de relacions personals que 
ens enriqueixin des de la diversitat. 
 

ACTIVITAT CORAL 
 
Des de l’any 2005 la coral està dirigida per  
l’Esteban Donadío,  músic argentí de llarga 
trajectòria com a director de corals i grups 
vocals, guitarrista, cantant, percussionista i 
docent. 
La coral ha participat en diferents trobades de 
corals a Catalunya i a la resta de l’estat 
espanyol. 
En un principi aquest grup va estar orientat a 
la interpretació i difusió de músiques i cultura 

llatinoamericana, però al llarg dels anys ha 
deixat pas a una concepció més oberta on 
conflueixen l’aportació cultural dels diferents 
orígens de la immigració i la cultura catalana, 
i que conformen ara un repertori més ric i 
ampli. Aquest té tres branques diferenciades: 
la música ètnica i folklòrica de tot arreu, les 
cançons de cantautors/cantautores, la música 
relacionada amb el jazz i els espirituals 
negres. 
Sense deixar de costat el respecte per les 
formes tradicionals de cant coral.  
 
La coral pretén fer una aportació 
interpretativa diferent, relacionada amb la 
realitat dels seus integrants i generada des de 
l’experiència pròpia del seu director. 
Des del 2006 organitza la “Trobada coral de 
primavera a Reus” que amb molt d’èxit ha 
pogut convocar corals de tota Catalunya i el 
País Basc. En aquest nou curs s’espera 
realitzar la 4ª edició d’aquesta trobada. Un 
altre projecte pel curs que s’inicia és el 
“Concert per la vida i per la terra” amb 
cançons relacionades amb l’ecología i la 
defensa de la terra en diferents idiomes. 
    

 


