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They were visionaries in ’47, special people with dreams 

of dry bones dancing out of desolation, of creativity revivified. 

Europe was in lament; so many lives lost. And its art stolen,  

its orchestras fragmented.  Austerity was utility homes,  

rationed food, little fuel.  It was survival that mattered. 

 

These seers knew that politics can fail but stories connect, 

that the spirit needs elixirs – music, art and dance; 

surprise part of the enchantment; that we should expect  

to be shocked as well as thrilled.  Some would tut-tut, 

but yes, Edinburgh would take the risk.  Sir Thomas Beecham  

wouldn’t come, but the Queen graced the Royal Box and 

Kathleen Ferrier sang Mahler.  Each obstacle was resolved: 

water and alcohol in short supply – afternoon tea, darling? 

Ring the Fire Brigade!  Pull a few strings – whisky galore! 

 

The sun shone, audiences filled theatres, 

cafés buzzed, the critics were ecstatic. 

Bruno Walter conducted his Viennese Orchestra: 

Haydn, Schubert, Mozart, a waltz by Strauss. 
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Eles eram visionários em '47, pessoas especiais que sonharam que ossadas 

ressequidas poderiam dançar para fora da devastação, numa criatividade revivida. 

A Europa estava em lamento; tantas vidas perdidas. E sua arte roubada,  

suas orquestras fragmentadas. A austeridade se traduzia em abrigos públicos,  

comida racionada, pouco combustível. Era a sobrevivência que importava 

 

Esses visionários sabiam que a política pode falhar mas que as histórias unem, 

que esse espírito precisa de elixires - música, arte e dança; 

a surpresa sendo parte do encantamento; que deveríamos esperar 

ficar tão chocados quanto empolgados. Alguns reprovariam,  

porém Edimburgo arriscaria. O maestro Sir Thomas Beecham  

não viria, mas a rainha dignificou com sua presença o Camarote Real e 

Kathleen Ferrier cantou Mahler. Cada obstáculo foi ultrapassado: 

pouca água e pouco álcool - chá da tarde, querida? 

Ligue para os Bombeiros! É meter algumas cunhas, - e o uísque será abundante! 

 

              O sol brilhou, o público encheu os teatros 

              Cafés zuniam, os críticos estavam em êxtase. 

              Bruno Walter conduziu sua Orquestra Vienense. 

              Haydn, Schubert, Mozart, uma valsa de Strauss. 

 



It’s the full spectrum of cultures now: from classical 

to contemporary to avant-garde; and all the various fringes,  

spin-offs – they still bring the best from every corner  

of the world, from continents in flux, people on the move 

joining forces with us to make a new songbook, a new identity. 

 

Refugees, migrants, narrate experience in their own voice; 

Soldiers – former adversaries – peel layers off with honesty, 

strip down to the minefield of memory.  Through them  

we empathise, feel spirits rise again.  We relearn the power  

of words, of naming: Malvinas, Argentina.  Whose story is it? 

Whose culture, class or creed?  Whose song?  Art is still  

the impartial witness, bridge builder, connecting spark … 

… Too soon we are disbanding; glad to go out with a bang: rockets shimmer like 

grand chandeliers mirrored in the Assembly Rooms 

 

So much has changed in 70 years, yet much remains  

the same.  In days like these it seems we still need  

cultural exchange, still long for transformation; 

still crave a space and time for celebration 

 

 

 

 

 

 

This poem was commissioned by the British Council  and was dedicated to the 

memory of three men who made it happen: Rudolf Bing, Harry Harvey Wood and the 

Lord Provost Sir John Falconer. 

 

 

Foi o espectro completo das culturas de então: do clássico ao contemporâneo 

ao avant-garde; e mais todos os vários marginais, subsidiários - que ainda 

mostram o melhor de todos os cantos do mundo, fluindo dos continentes, pessoas 

em movimento unindo esforços connosco para criar um novo cancioneiro, uma 

nova identidade. 

 

Refugiados, migrantes, narram sua experiência em própria voz; 

Soldados – ex-inimigos – honestamente, camada a camada 

desnudam o campo minado que é a memória. Através deles sentimos empatia, 

sentimos os espíritos novamente elevados. Nós reaprendemos o poder das 

palavras, de dar nomes a: Malvinas, Argentina. De quem é essa história? 

De quem essa cultura, classe ou credo? De quem essa música?  A arte ainda é  

a testemunha imparcial, a construtora de pontes, a centelha de ligação… 

… Muito em breve debandaremos; felizes por partir estrondosamente ... foguetes  

brilham como enormes candelabros espelhados nos Salões de Festas. 

 

               Tanta coisa mudou nestes 70 anos, e tanto ainda permanece    

               o mesmo. Em dias como estes parece que ainda precisamos de  

               intercâmbio cultural, ainda ansiamos por transformação; 

               ainda almejamos tempo e espaço para celebração. 

 

 

 

 

 

 

Este poema foi comissionado pelo British Council e dedicado à memória does três 

homens responsáveis por fazer acontecer: Rudolf Bing, Harry Harvey  

Wood e o Lord de Provost Sir John Falconer. 
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