
50 anys
Concert de Sant Jordi
Obres que hem estimat
– recull de la història del cor –

Diumenge 24 d’abril del 2022, 18 h
Auditori n. 3 de la Fundació 1859 Caixa Sabadell
c. d’en Font, 25, SABADELL

Jordi Lluch, direcció
Marta Izard, piano



Presentació

El passat 2021 fa fer 50 anys que la Coral Belles Arts de Sabadell es 
va presentar en públic, l’11 de juliol del 1971, sota la direcció de Pere Puig 
i Ballonga. La història del cor, però, comença amb un grup que va dirigir 
Montserrat Busqué i Barceló del 1967 al 1969. La coral arriba, doncs,  
al mig segle i ho volem celebrar amb tots vosaltres. Hem hagut d’esperar  
un any, a causa de les mesures sanitàries, i aquest és el primer dels dos 
concerts que volem oferir per commemorar aquests cinquanta anys 
d’història. 

El proper està previst el diumenge 4 de desembre d’aquest 2022,  
a la Faràndula, i hi interpretarem algunes de les cantates de l’Oratori  
de Nadal de Johann Sebastian Bach.

El programa que oferim avui és una tria de peces per a cor sol o per  
a cor i piano que han format part de la trajectòria de la coral. Ens ve molt  
de gust recuperar-les per a aquesta trobada a la qual hem convidat cantants  
de totes les etapes de la coral.

També tindrem un record per a tots els directors que s’han posat  
al capdavant del conjunt coral al llarg d’aquests anys: Montserrat Busqué, 
Pere Puig, Joan Rodà, Lluís Vila Casañas, Josep Pons, Josep Vila Casañas, 
Fernando Marina, Francesc Cortès, Rosa Ribera, Jaume Sala, Pablo Heras, 
Emili Fortea, Esteve Costa i Jordi Lluch.

Gràcies a tots ells. Gràcies també a tothom qui heu fet possible que 
aquesta entitat arrelada al teixit associatiu de Sabadell mantingui aquesta 
passió per divulgar la música per a cor.



Abendlied Joseph Rheinberger

Cantique de Jean Racine Gabriel Fauré

Libera me Lajos Bárdos

Brins d’espígol: Josep Maria Pladevall
textos de Jacint Verdaguer

Àlber
Lli

Les chansons des roses: Morten Lauridsen 
textos de Rainer Maria Rilke

En une seule fleur
La rose complète
Dirait-on

Bavarian Highlands: Edward Elgar

The Dance
False Love
Lullaby

Damunt de tu només les flors Frederic Mompou  
(adap. Jordi Domèneh)

Ubi Caritas Ola Gjeilo

Fatiŝe Kolo Popular sèrbia  
(adap. Ivan Marković)
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