
 
 
 
 

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 
Catalunya Caixa ES31 2013-0374-12-0200442445 
destinat a rebre aportacions econòmiques. 

 
 
 
 
 
 
 

Amb el suport de: 
 

                     JUSTíCIA I PAU 
                  

Col·laboren: 
 Parròquia Mare de Déu de Núria 

Coral Estel de la Parròquia del Pilar 
Coral L’Espiga de les Corts 

 
 

 
 

 
 

             AVUI - EL PAIS - EL PERIÓDICO DE CATALUNYA  
                 LA VANGUARDIA - CATALUNYA CRISTIANA  
           RÀDIO ESTEL - CATALUNYA MÚSICA – LA XARXA 
                       Projectes assolits l’any 2012 
         2.000 €  ARRELS  (sense sostre) 
         2.000 €  FUNDACIO BENALLAR (joves) 
         2.000 €  ESPAI INFANCIA POBLE SEC (nens) 
                       Projectes assolits l’any 2013 
         2.000 €  CENTRE HEURA (sense sostre)                        
         2.000 €  ELS QUATRE VENTS (nens) 
         1.500 €  FUNDACIO ESCÓ (joves) 

Properament: 
XX CICLE DE MÚSICA 

Concert núm 4  
Diumenge 25 de maig a les 19 hores 

Casal del Metge 
Via Laietana, 31 

Orquestra Ars Mèdica 
Director: Alfons Reverté 

 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) 

XX CICLE DE MÚSICA 
    

Concert núm 3 
    

CORAL ESTEL 
de la Parròquia del Pilar 

Direcció 
 Miquel Saladrigues 

   
CORAL L’ESPIGA  

de les CORTS 

Direcció 
 Elisenda Saladrigues 

    
Dissabte 5 d’abril de 2014 

7 del vespre 
Parròquia Mare de Déu de Núria 

Bon Pastor 7-9 
(Diagonal-Muntaner-Aribau) 

 Barcelona 
Aportació: 6 € 

fila 0: compte núm.ES31 2013-0374-12-0200442445 
Catalunya Caixa 

VINTÈ ANIVERSARI !!! 
 
 
 



Coral ESTEL 
 de la Parròquia del Pilar 

Direcció: Miquel Saladrigues 
 

A quien debo llamar 
                       J. del Encina, c.1469-1530 
Tres morillas m’enamoran 
                                         anònim s. XVI 
¡Ay! linda amiga 
                                         anònim s. XVI 
Por la puente Juana  
                                         anònim s. XVI 
Amatemi, ben mio 
                            I. Marenzio, 1553-1599 
Hymne a la nuit 
                        J.Ph. Rameau, 1683-1764 
Cantem alegres 
                                A. Salieri, 1750-1825 
Sense vent 
           harm. de G. Deutschmann, 1933 
Cohors generosa 
                               Z. Kodály, 1882-1967 
Cançó de beure 
                   harm. d’E. Ribó, 1916-1996 
 
 
        Coral L’ESPIGA de les Corts 
       Direcció : Elisenda Saladrigues 
 
Tourdion 
                           anònim francès, s. XVI 
Tant que Vivrai      
               Claudin de Sermisy, 1490-1562 

Pel mes de maig 
                           C. Janequin, 1485-1558 
Tot baixant per la drecera 
                                 F. Gluck, 1789-1841 
Rosa de bardissa 
                             H. Werner, 1800-1833 
Comiat al bosc 
                      F. Mendelssohn 1809-1847 
Ciutat de parella 
                          D. Mercadal, 1911-2000 
Ma liberté 
                          G. Moustaki, 1934-2013 
Canzone condoliera 
                                         Rusconi-Kubik 
Bon menú 
                                              A. H. Zöller 
               CONJUNTAMENT 
Senyor Sant Jordi 
                                    F. Vila, 1922-2011 
Jovenívola 
                                Ll. Millet, 1867-1941 
  
                                                                                  
                                                          
                            CORAL ESTEL 
                      de la Parròquia del Pilar  
                         
La Coral Estel va ser fundada el juliol de 1979 per un  
grup de persones de la parròquia del Pilar que, amb el 
suport dels rectors, ha esdevingui una activitat cultural 
important. 
L’ideari de la coral ha estat sempre la dedicació a la 
música com a vehicle d’agermanament i 
desenvolupament cultural entre els pobles. 
La Coral en tot moment ha tingut les portes obertes a 
totes les persones interessades en la música coral, és 

membre de la FCEC, i com a tal ha participat en 
trobades del Maig Coral, trobades de l’Eixample, actes 
municipals, religiosos del bisbat i litúrgics de la 
comunitat del Pilar. Hem actuat a França, País Basc, 
Aragó, la Rioja i molt preferentment en les diverses 
comarques catalanes, compartint els nostres locals amb 
intercanvis amb altres corals. 
L’any 2000 va entrar com a director el mestre Miquel 
Saladrigues i des de llavors organitzem unes trobades 
anomenades “Tardor Coral” conjuntament amb altres 
corals convidades. 
El nostre repertori inclou més de 400 obres de tots els 
temps, estils i països, sobretot cançons populars i 
tradicionals de casa nostra. 
Actualment el cor està format per 21 veus femenines i 6 
masculines. 
 
 
          Breu Historial de la Societat Coral 
                de L’Espiga de Les Corts 
 
La Societat Coral L’Espiga de Les Corts és una entitat 
històrica del barri barcelonès de les Corts, fundada al 
1924, que ofereix múltiples activitats lúdiques i 
culturals: coral, teatre, dansa, escacs, jocs de taula etc. 
És membre de la FCEC i de la Federació de Cors de 
Clavé. 
La coral és l’activitat principal durant aquest anys ha 
tingut nombrosos directors cadascú dels quals ha deixat 
la seva empremta: Volem destacar el primer i fundador 
que va ser, Josep Vilardell (1924-36). 
Dels repertoris interpretats en èpoques pretèrites 
destaquem les sarsueles “Cançó d’amor i de guerra” i 
“El Barberillo de Lavapiés”. 
L’any 2007 L’Espiga va iniciar una nova etapa amb la 
directora professora Elisenda Saladrigues, incorporant 
nous cantaires i també nous repertoris, hem cantat i fet 
intercanvis amb corals de Perpinyà i de molts pobles de 
Catalunya. Actualment el cor està format per 26 veus 
femenines i 12 veus masculines. 
La Coral celebrarà enguany el seu 90è aniversari i 
també la setena Espigada (trobada de totes les Corals 
que porten el nom de L’Espiga a Catalunya) tenint 
previst un variat programa d’intercanvi i cantades amb 
corals del nostre país. 


