
EN EL 20é ANIVERSARI
DE LA CORAL BELLES ARTS
DE SABADELL

Des dels seus comenqaments, la Coral Belles
Arts de Sabadell va ser un gruó de canraires
que es va fer admirar pels que seguim la
trajectória dels moviments corals, sobretot el
que es produeix a Catalunya. Recordo la i l. lusió
amb la qual cercaven i aconseguien versions
curioses, les quals eren promesa -que el temps
ha confirmat- d'una línia de superació que
culmlnaria, en els anys successius, en importants
i bri l lants realitzacions. S'acostuma a dir 'oue
una coral és la imatge del seu director: cert.
Peró en la Coral Belles Arts, a més a més,
feliqment, sempre hi ha concorregut un eipecial
factor humá d'equip, d'amor al que se,n diuen
els ncolorsr del grup; aquí hi ha hagut i hi ha,
Sortosament, encara, persones -que no
anomenaré per evitar omissions- que en
aquesta tasca grisa i de vegades poc agraida
s'han donat generosament i amb intel. l iséncie
per alló que han tingut com a ideal, grá-cies a la
qual cosa avui l 'Entitat té arrels profundament
consistents. I en dir avui hem d,evocar els vint
anys d'existéncia de la Coral, els quals puc dir,
amb satisfacció, que he anat vivint d,aprop, i en
alguns moments, en l 'estreta comunió de fer

música junts, dels quals guardo entranyables
records tant artístics com humans. En aouest
20é Aniversari crec que haig d'esmentar els
directors que han permés la continuitat de la
Coral Belles Arts: Pere Puig loan Rodá, Lluís
Vila, losep Pons, Pep Vila i actualment
Fernando Marina, tots amics, i alguns, deixebles
propis que bril lantment han superat el mestre.
Cadascú, en les seves etapes, ha aportat una
progressió ascendent amb produccions que han
marcat f ites, amb concerts importants i
memorables. A uns i altres, i també -no els
oblido!- als anónims cantaires de totes les
époques, permeteu-me que us desitgi que
aquests vint anys de la vostra Coral Belles Arts
us estimulin a la continuitat i a la superació tot
pensant en les noces d'argent, i aquestes, en
noves celebracions.

Enhorabonal Vostre i amic,

MANUEL CABERO
Director-fundador del Cor Madrigal


