
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 -Quart 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 continuar 
construint o reconstruint la vida d’aquells que 
malviuen al Raval, el barri que envolta el 
Liceu i arreu de la nostra ciutat. 
 

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

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: 
BBVA (abans Catalunya Caixa) 

IBAN ES5901821019990201847074 
destinat a rebre aportacions econòmiques. 

 
 
 
 

 
Amb el suport de: 

 
                     JUSTíCIA I PAU 

                  
Colꞏlaboren: 

 Coral Primavera per la Pau 
Parròquia de Santa Maria del Remei 

 
 

 
 

 
 

LA VANGUARDIA -- EL PERIÓDICO DE CATALUNYA 
FULL DOMINICAL-CATALUNYA CRISTIANA 

RÀDIO ESTEL - CATALUNYA MÚSICA – LA XARXA 
 

Projectes assolits l’any 2021 
              1.350 €  PROJECTE CINTRA (Nens i Joves) 
              1.350 €  BASÍLICA de la MERCÈ (Sense Sostre) 
                        Projectes assolits l’any 2022 
              2.200 € EL LLOC DE LA DONA (Dones i Nens) 
              2.200 € BONA VOLUNTAT (Famílies en risc) 
  

Properament 
XXIX CICLE DE MÚSICA 

Concert núm. 2 
Dissabte 11 de març a les 7 del vespre 

Capella de la Presentació - Palau de Bellafila 
Bellafila, 4 

MÚSICUS - Orquestra de flautes dolces 
 

PER L’ALTRE COR CREMAT DE 
BARCELONA 

-ajut al quart món- 
(des de 1994) 

Joan Güell, 160, Entl.–3a 
08028 BARCELONA 

Tel. 93 490 11 68 – 658 05 83 41 
corcremat@gmail.com 

www.corcremat.org 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PER L’ALTRE COR 
CREMAT DE BARCELONA 

-ajut al quart món- 
(des de 1994) 

XXIX CICLE DE MÚSICA 
Concert núm. 1 

 

 
    

Direcció: Xavier Rodon 
 

Dissabte 28 de gener de 2023 
8 del vespre 

Parròquia de Sta. Maria del Remei 
Pl. Concòrdia l - Les Corts 

 Barcelona 
Aportació: 6 € 

fila 0: compte núm. 
ES59 0182 1019 9902 01 84 7074 
BBVA (abans Catalunya Caixa) 

 



PROGRAMA 
JUNTS 
                                          C. Simon/G.Mayola 
CANÇÖ DE PAU 
                                                          J. Sibelius  
RAGUPATI 
                                      Cant devocional hindú 
HIROSHIMA 
                                                       G. Moustaki 
PODRIES 
                                          J. Raspall/X. Rodon 
MALA REPUTACIÓN 
                                                        G. Brassens 
RULA 
                                 Tradicional de Moçambic 
LA SEVA VIDA ÉS LA VIDA 
                                              A. Rubio/J. Lladó 
DESPERTA EUROPA 
                        T. Morlans/Tradicional anglesa 
MONS A PART 
                                                   B. Springsteen 
LE MÉTÈQUE 
                                                       G. Moustaki  
PRIMER DE MAIG 
                                                            T. Rebull 
MEDITERRÀNIA 
                                               J. Mas/X. Rodon 
NO SOM RES I HO SOM TOT 
                                                           X. Rodon 
CANÇÓ SENSE NOM  
                                                            Ll. Llach 
 
 
Guitarra: Pepe Camacho 
Flauta de bec: Anna Salicrú 
Flautes travesseres: 
Pablo Jiménez i Pablo Serrano 
Baix elèctric : Joel Rodon 
Percussions : Pablo Cruz 

 

CORAL PRIMAVERA PER LA PAU 
 
De bon començament, a la coral ens 
varem plantejar uns objectius bàsics : 
Posar les veus al servei de tota causa que 
menés a l’obtenció de la pau, el diàleg, la 
tolerància, la solidaritat i el respecte entre 
totes les persones, sense distinció de races, 
creences i nacionalitats; al servei de tots 
aquells que moltes vegades no tenen veu, 
de tots aquells, la veu dels quals és 
ofegada per altres veus no tan profundes, 
però segur, més poderoses. 
A Primavera per la Pau hem anat 
recopilꞏlant un ampli repertori de cançons 
sobre la pau de diferents països i autors: 
Miquel Marti i Pol, Miquel Desclot, Lluís 
Llach, César Vallejo, M. Moreno 
Fraginals, Georges Moustaki, Bertold 
Brecht, Victor Jara, Eric Clapton…I en 
els darrers anys hem cantat poemes 
musicats d’autors com Pere Quart, Joana 
Raspall, Mahmoud Darwish, George 
Brassens, Armando Tejada o Bruce 
Springsteen. 
Hem editat 4 CDs, un d’ells doble, amb 
una extensa mostra del nostre repertori 
on també hi va participar el cantautor de 
Verges, Lluís Llach.  

Un dels CDs està centrat en la Cantata 
Santa María de Iquique, l’obra de Luis 
Advis amb la que vam iniciar el camí fa 
més de 25 anys. 
L’any 2009, amb motiu del 25è aniversari 
de Primavera per la Pau, vam publicar un 
llibre on s’hi pot trobar àmplia 
informació sobre la història de la coral 
des dels  seus inicis. 
Des de la seva fundació i fins l’any 2008, 
Primavera per la Pau va ser dirigida per 
Genís Mayola, mestre i músic dedicat a la 
cançó d’autor des dels anys 70. Ell va ser 
el responsable musical de molts dels 
poemes i textos citats anteriorment. A 
partir del 2009 i fins a dia d’avui la coral 
segueix endavant i assumint nous reptes 
sota la direcció de Xavier Rodon, mestre, 
músic i cantautor que ha musicat 
d’aleshores ençà gran varietat de poemes 
de diversos autors i ha fet l’arranjament 
coral de nombroses cançons de pau i 
solidaritat que avui formen part del 
nostre repertori. 
A Primavera per la Pau seguim fent camí 
amb la intenció d’aportar un granet de 
sorra en la construcció d’un món nou. El 
nostre desig és que el cant traspassi les 
fronteres i encomani arreu anhels de Pau. 


