
 
 
 
 

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: 
 Coral Ernest Cervera 

Parròquia de Sant Agustí 

 
 

 
 

 
 

             AVUI - EL PAIS - EL PERIÓDICO DE CATALUNYA  
                 LA VANGUARDIA - CATALUNYA CRISTIANA  
           RÀDIO ESTEL - CATALUNYA MÚSICA – LA XARXA 
                       Projectes assolits l’any 2013 
         2.000 €  CENTRE HEURA (sense sostre) 
         2.000 €  ELS QUATRE VENTS (nens) 
         1.500 €  FUNDACIO ESCÓ (joves) 
                       Projectes assolits l’any 2014 
         2.500 €  AVISMÓN                         
         2.000 €  CENTRE D’ACOLLIDA ASSIS   
         2.000 €  CENTRE OBERT SALVADOR GAVINA 
 
                      Bon Nadal!!!   i  Feliç Any 2016 

Properament: 
XXIICICLE DE MÚSICA 

Concert núm 1 
Coral Preludi - Coral Tessel·la 

Dissabte 30 de gener 2016 a les 8 del vespre 
Parròquia Santa Maria del Remei 

 Pl. Concòrdia, 1 –les Corts- 
 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) 
XXI CICLE DE MÚSICA 

   

Concert núm 6 
    

Música europea del  
Renaixement i del Barroc 

 

CORAL 
ERNEST CERVERA 

    

 Direcció Carles Riba 
     

Dissabte 21 de novembre 2015 
a les 8 del vespre 

     

Parròquia Sant Agustí 
Carrer Hospital - Pça. St. Agustí 

 Barcelona 
 

Aportació: 6 € 
fila 0: compte núm.ES31 2013-0374-12-0200442445 

Catalunya Caixa 



PROGRAMA 
 

Mariam Matrem 
Llibre vermell de Montserrat 

                                        segles XIII-XIV 
    

Bella de vos som Amorós 
       anònim, Cançoner d’Uppsala, 1556 
    

Ermitaño quiero ser 
                    Juan del Encina, 1468-1529 
    

Ay, linda amiga 
 anònim, Cancionero de Palacio 

                                                  segle XVI   

Por la Puente Juana  
 anònim, Cançoner de Torí 

                                        segle XVI-XVII 
   
Tourdion 

                      anònim francès, segle XVI 
    
Oh felici occhi miei 
                             J. Arcadelt, 1504-1603 
    
Mon coeur se recommande à vous 
                 Orlando di Lassus, 1532-1594 
    
Si el món és ple de gebre 
        Johann Sebastián Bach, 1685-1750 
    

El noi de la mare  
                                                     Popular 
harm. Ernest Cervera, 1896-1972 

 

CORAL ERNEST CERVERA 
 
La Coral Ernest Cervera té com a 
antecedent, la coral formada per un 
grup d’amics estudiants universitaris 
que es reunien per assajar a casa de la 
família Bofill, al Passeig de Gràcia, 
dirigits inicialment pel germà gran, 
Joan Bofill Soliguer, després per Carles 
Riba Romeva i, més tard, per Albert 
Romaní. 
 
Vers 1972, Manel Valls va proposar 
continuar l’experiència i es va formar 
un grup coral dirigit per Carles Riba 
(que ja havia tornat del servei militar), 
que pren el nom de Coral Ernest 
Cervera, el que havia estat el seu mestre 
de música. Aquesta coral va continuar 
la tradició de cantar obres especialment 
de la música europea del Renaixement i 
del Barroc, i també del repertori 
popular. 
 
El grup es va dissoldre l’any 1979, quan 
Riba va ser elegit alcalde de Sant Joan 
Despí. Però els vells amics no s’obliden 
i, trenta anys després, el 2009, uns 
quants membres d’aquella antiga 
formació es varen reunir a Caldes de 
Malavella i van decidir reprendre les 
activitats de la coral. 
 

Des d’aleshores, amb la incorporació de 
saba nova, el grup s’ha anat reunint 
periòdicament, tot recuperant i 
eixamplant el repertori amb l’objectiu 
d’oferir un concert anual en les 
diferents poblacions on actualment 
viuen els seus membres, en 
col·laboració amb entitats locals i altres 
corals. 

___ 


