
 



Comentari

Aquest concert integrat en les Festes de la Mercè i que té com a marc el nostre
primer coliseu, suposa la continuïtat i el desenvolupament d'un objectiu, social i cultural.
D'acord amb aquesta línia, el contingut artístic del programa presenta un especial atractiu;
sense caure en convencionalismes, ofereix una àmplia panoràmica d'un gènere sinfònic capaç
de produir un impacte envers tots els públics.

U Es evident que, entre la promoció de compositors catalans de l'època modernista,
llOnCfirt Carreta es manifesta com un músic d'extraordinària inquietud que es tradueix sobretot en

un llenguatge contrapuntístic eriçat de cromatismes (Sonata per a violoncel i piano) d'arrel
centre-europea. Sense oblidar la seva important producció sardanística, aquesta qualitat es
manifesta plenament al llarg de la seva producció simfònica, com en l'obra «Pastoral", on
l'autor s'afirma com un admirable orquestrador, i mitjançant una excepcional intuïció asso¬
leix fusionar elements autòctons amb una escriptura rica en troballes, impregnada de colorit
i transparència.

"Les entremaliadures de Till Eulenspiegel" de Ricard Strauss, són inspirades en
una rondalla picaresca. El llibre que narra les gestes de Till (el perfil psicològic del qual ofe¬
reix una certa semblança amb "El Lazarillo de Tormes"), fou escrit el 1483, i el text semi-
llegendari va servir a Strauss com a pretext per a incloure temes populars tractats amb ironia
i deliberada trivialitat. Aquest poema simfònic escrit el 1895 presenta una morfologia com¬
posta de variacions sobre un tema de Rondó i els diferents fragments adquireixen un alt ca¬
ràcter descriptiu piasmat vers un pla superior, gràcies a la magistral instrumentació i a un
llenguatge procedent de les últimes palpitacions del romanticisme.

La Cinquena Simfonia de Beethoven és un dels monuments sonors més transcen¬
dentals de la història de la Música. Prescindint de la inimitable morfologia del primer movi¬
ment, la síntesi temàtica unida al contrapunt de dinàmiques i relleus i als episodis purament
ambientals considerats en l'època com una gran innovació situen aquesta obra mestra entre
els primers exemples orquestrals que anuncien la humanització instrumental del període ro¬
màntic.
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Programa que ha fet el mestre Salvador Mas per les festes de la Mercè:

I

Juli Carreta Pastoral

Richard Strauss Trapelleries de Till Eulenspiegel, op. 28

I I

Ludwing van Beethoven Simfonia número 5 en Do menor, op. 67
— Allegro con brio
— Andante con moto

— Allegro
— Allegro
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