
La Simfbnica Sim6n Bolivar
encdn el Palau

Dudamel signa una expansiva ’Cinquena’ de Mahler

vo Dudamel, la maduraci6 gegantina
Crltica del qualds un regal per a tots els me- ,

16roans. Amb la Sim6n Bolivar ha
XAVIER CESTER protagonitzat unfet insblit: quant de

BA]ICELONA temps feia que un conjunt d’aquest

Gustavo Dudamel
PALAU DI~ LA HO$1CA 17 DE GENER

a desaparici6 del termejo-
ve en el nom de l’Orquestra

m Simf6nica Simdn Bolivar
m ino ha reduit ni una iota
-.,~.~l’entusiasme que mostren
a l’escenari uns mflsics que seguei-
xen tenint una mitjana d’edat baixa.
Tampoc ha modificat la simpatia que
genera la punta de llan~a d’E1Siste-
ma, l’estructura que facilita formacid
musicala milers de nois de Venezue-
la. E1 eanvi pot ser llegit com una re-
ivindieacid d’un conjunt que no vol
set avaluat amb la condescend&ncia
que s’aplica ales orquestresjuvenils,
sind que vol ser equiparable ales
grans centflries en actiu a banda i
banda de l’Atl~ntic. Equiparable ho
ds grficies a una brillantor sonora,
una conjuncid i una capacitat d’es-
colta mfitua de primera magnitud.

A1 capdavant hi continua aquest
superdotat de labatuta que ds Gusta-

nivell no oferia dos programes a Bar-
celona? E1 que 6s normal ales grans
capitals musicals d’aquest i altres es-
tats fa lustres que aqui ~s una rare-
sa. Ll~stima, a m6s, que alPalau no hi
cabgs tota l’orquestra.

Lupa hiperactiva
E1 plat fort de la segona sessid era la
Simfonia n6m. 5 de Mahler, un com-
positor que s’adiu amb el tarannh ex-
pansiu d’orquestra i director. Va set
una lectura rods con’flncent en la se-
va globalitat queen alguns dels de-
tails, en qu& Dudamel va plantejar
arab bona visi6 de conjunt el trhnsit
de la foscor a la llum que exposa la
partitura. A partir de la fanfara d’un
sensacionaltrompeta solista, els dos
primers moviments van mostrar les
principals virtuts de lalectura, en es-
pecial la capacitat de labatuta per po-
sar el focus en una mirlada de details
sense que els arbres amaguessin el
bosc. Aquesta lupa hiperactiva res-
saltava arab vivesa tots els colors,

Talent
La maduraci6
gegantina
de Dudamel
6s un regal
per a tots els
rnel6mans

Dudamel va dirigir l’Orquestra Simfbnica Sim6n Bolivar al Palau. EFE

com si un restaurador minuci6s ha-
gu~s tret tota la brutlcia acumulada,
i conferia una calidesa inusitada als
moments de m~s densitat polifbnica,
corn el tema central de la marxa ffl-
nebre, rant en set exposat per una
corda d’una unanimitat digna de to-
ta lloa corn en ser repros per un vent
no menys equilibrat.

Els contrastos dramhtics dels mo-
viments initials es van transformar
en una refrescant desimboltura en el
final, fins a una apoteosi, shviament
graduada per Dudamel, ineluctable.
Va set en el tercer i quart temps en
qub van sorgir els dubtes. L’scherzo,
aut~ntic node de la simfonia, va ser
llegit de forma minuciosa (descomp-

tant petits accidents de la trompa),
pet~ sense aquellabarrejaindefinible
de melangia iironia que nomds els in-
terprets centreeuropeus semblen
copsar. Mds discutible va ser el pas-
satge mds fam6s, un Adagietto dis-
continu, amb massa arrencadesiatu-
rades i un punt de narcisisme.

La primera part tornava al regis-
tre d’espectacularitat llatinoameri-
cana que ha fonamentat la lama de
l’orquestra, amb Tres versiones sin-
fdnicas de l’hispanocubh Julian Or-
b6n, una sintesid’elements neoclhs-
sics i ritmes antillans. Res a veure
amb la propina, una hiperbblicaAl-
ma llanera que va fer cantar la nodri-
da colbnia vene~olana. ~
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