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Quan el nostre país està donant les primeres passes per a recuperar la seva iden¬
titat i s'intenta posar el fet cultural al abast de tots els estaments socials, el concert
d'enguany de l'Orquestra Ciutat de Barcelona, en les festes de la Mercè que, com
ja es costum des de fa un temps, es celebra al Liceu, adquireix una especial signifi¬
cació al simbolitzar totes aquestes circumstàncies. Aixi doncs és per a tots els bar¬
celonins l'actuació del conjunt més representatitu de la ciutat i a la vegada té lloc
en el marc de més perspectiva de la nostra història musical: el "Gran Teatre del Li¬
ceu", emplaçat a les Rambles tant lligades a la vida barcelonina i que ara s'enfron¬
ta a una nova etapa de la seva llarga trajectòria per a assolir la categoria artística
que avui el pais reclama i convertir-se també en el autèntic patrimoni del poble que
el creà. ^

Igualment el contingut del programa mostra, sense fàcils concessions, un esperit
majoritari per a interessar al més ampli sector del públic.

En primer lloc doncs, escoltarem l'Obertura de "Els Mestres Cantaires", l'òpera
en la que Wagner (1813-1883), allunyat de les teories filosòfiques de Schopenhauer
(1788-1860), manifesta la necessitat de renovar l'art i no subjectar-se a les regles
establertes. L'Obertura és un prodigi d'escriptura orquestral i de genial mestratge
de l'estil contrapuntistic. "La processó de Sant Fèlix" és una sardana escrita per
Pau Casals (1876-1973) en 1930 a vuit veus per a violoncels glosant les festes de
Vilafranca del Penedès que dedicà al "Cello Club" de Londres. Enric Casals
(1892), com amb tantes altres obres del seu germà, en realitzà la brillant versió per
a orquestra simfònica. Per indicació de l'editor Simrock, Dvorak (1841-1904) va
composar en 1878 una primera se(rie de danses eslaves seguint el model de les
"Danses Hongareses" de Brahms, amb la particularitat que el músic txec solament
va utilitzar els ritmes dels balls populars del seu pais imaginant la part melòdica i
harmònica. La Setena Simfonia (1812) és una de les creacions més belles i reeixides
el geni beethovenià, molts diferents significats s'han volgut trobar per a aquesta pà¬
gina prodigiosa. Certament Beethoven (1770-1827) arribà en aquesta obra a un
equilibri admirable entre expressió i forma capaç de múltiples lectures pel dens tei¬
xit d'idees que la conforma vitalitzant el seu discurs de noble exaltació emocional.

F. Taverna-Bech
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PROGRAMA

I Part

Richard Wagner (1813-1883)

Pau Casals-Enric Casals

Antonio Dvorak (1841-1904)

Obertura dels Mestres Cantaires de Nüremberg

La processó de Sant Fèlix de Vilafranca

Danses eslaves
I) do major

II) la bemoll major
VIII) sol menor

II Part

Ludwig van Beethoven Simfonia n.° 7 en la major op. 92
I) Poco sostenuto-Vivace

.II) Allegretto
III) Presto
IV) Allegro con brio



 


