
Dairakudakan, innovadora com-
panyia de butoh del Japó, presen-
ta Paradise in the Jar Oddisey
2001, de Kumotaro Mukai, al Mer-
cat de les Flors. A la llar d’una
pacífica família hi ha, sota la taula
del saló, un forat que porta a Ko-
chu, un món d’una altra dimensió
de dins d’un càntir. Un dels millors
treballs de Dairakudakan que, amb
motiu de la seva representació a
Espanya, comptarà amb l’actuació
especial del líder de la companyia,
Akaji Maro, que no es prodiga.

Menjar i beure

S
ón ja 25 anys demútua fide-
litat. Una fructífera relació
que va començar l’11 dema-

rç de 1986 en què la gran pianis-
ta portuguesa Maria João Pires
(Lisboa, 1944) va acceptar l’ofer-
ta de la promotora barcelonina
de concerts Ibercamera per ofe-
rir un recital al Palau de la Músi-
ca Catalana. Èxtasi! va ser el títol
amb què Francesc Taverna-Bech
va encapçalar la crítica d’aquell
concert a EL PAÍS. Des d’alesho-
res, Pires ha actuat
freqüentment a Barcelona, lama-
jor part de les vegades de la mà
d’Ibercamera, promotora de con-
certs amb què ha projectat noves
aventures. Avui, Maria João Pi-
res inaugura la 28a temporada
de concerts d’Ibercamera a Bar-
celona, i ho fa estrenant nou com-
pany per fer música de cambra:
el violinista i director d’orques-
tra Pinchas Zuckerman (Tel
Aviv) amb qui, per començar,
tocarà una sonata per a violí i
piano de Beethoven i, després,
acompanyada per la Royal Phil-
harmonic Orchestra i sota la se-
va direcció, el Concert per a piano
i orquestra núm. 27 de Mozart.

El concert, amb tots els intèr-
prets vells coneguts del públic
del cicle —la Royal Philharmonic
és la setena vegada que hi actua,
i Zuckerman ho fa des del març
de 1990—, inclou també una si-
mfonia, la Setena de Beethoven. I
és que Ibercamera és una tempo-
rada de fidelitats, la del públic

amb el cicle de concerts, tot i que
el curs passat van perdre un 3,5%
dels abonats, xifra que es va com-
pensar amb l’augment de la ven-
da d’entrades, gairebé un 5%; i la
dels seus programadors amb els

artistes al que conviden sovint a
actuar a la capital catalana —a-
quest nou curs els directors d’or-
questra Valeri Gergiev, Lorin
Maazel, Daniele Gatti i Zoltán
Kocsis, les orquestres del Teatre

Mariinski de Sant Petersburg, la
Nacional de França, la de París o
els pianistes Radu Lupu i Dezsö
Ránki.

Fidels sí, però també oberts a
novetats, a les joves promeses de

la música clàssica. Aquesta nova
temporada debuten al cicle la da-
rrera jove estrella del piano xi-
nesa, Yuja Wang (Pequín, 1987), i
també espanyols, com el director
d’orquestra burgalès Eduardo
Portal, de 32 anys, poc conegut a
Espanya però amb una ascen-
dent carrera a Europa, que
aixecarà la batuta al front de l’Or-
questra de Cambra de Viena en
un concert en què actuaran com
a solistes dos joves catalans, el
pianista José Enrique Bagaria,
guanyador d’una de les edicions
del Concurs Maria Canals, i la
trompetistaMireia Farrés, solista
de l’Orquestra Simfònica de Bar-
celona i Nacional de Catalunya.

En aquesta nova temporada,
que té 1,5milions d’euros de pres-
supost, Ibercamera inclou com a
novetat un concert-conferència
del ja retirat pianista austríac Al-
fred Brendel, un dels grans, i ses-
sions cinematogràfiques en les
quals es presentaran, als cinemes
Alexandra, documentals sobre els
directors d’orquestra Sergiu Celi-
bidache i Valery Gergiev, els pia-
nistes Sviatoslav Richter i Bren-
del i el coreògraf JohnNeumeier.

RESTAURANT SantaFe
per MARTYNA ZIENKIEWICZ

DANSA Barcelona en Butoh
per J. Á. M.

Maria João Pires
inaugura avui amb
Pinchas Zuckerman
el cicle Ibercamera

MARIA JOÃO PIRES
Royal Philharmonic Orchestra
Pichas Zukerman, director
L’Auditori, 3 d’octubre. Barcelona

FESTIVAL ACRÓBATAS
L’Hospitalet de Llobregat
Del 7 al 13 de novembre

Un quart de segle de fidelitat

L
a quarta edició del Festival
Acróbatas impregnarà de
poesia i lírica l’Hospitalet

de Llobregat del 7 al 13 de novem-
bre. Es tracta d’un festival que va
néixer el 2008 amb la idea d’unir
en el mateix escenari música i
poesia i potenciar la poesia i la
música com a vehicle canalitza-
dor d’aquesta. Ambaquest esperit
se celebren actes, concerts i reci-
tals que tenien recorregut durant
uns dies en diferents espais de la
ciutat, sempre en un ambient pro-
per i acollidor: els aforaments su-
peren el miler de persones.

Enguany, el festival es farà en-

tre el 7 i el 13 de novembre a dife-
rents espais de l’Hospitalet: de
l’Auditori Barradas a la Biblioteca
Tecla Sala, passant per l’Oncle
Jack o el Teatre Joventut. Tant la
inauguració com la clausura es
faran, com és habitual des que el
festival es va establir a la ciutat de
l’Hospitalet, al Teatre Joventut.
El tret de sortida vindrà de la mà
d’Ivan Ferreiro, que tot just des-
prés de l’estiu presentarà nou tre-
ball discogràfic, i el punt final
replegarà a un mateix escenari
rock i poesia de la mà de Pereza i
Benjamín Prado. Però pel festival
passaran tambéMikel Erentxun i
J. M. Cormán, que faran un reci-

tal conjunt de música i poesia a
l’Auditori Barradas, la poesia de
Rodolfo Serrano, Estel Solé i Ma-
rwan, que presentarà el seu pri-
mer llibre de poemes, i la música
i poesia de Paco Cifuentes o Pau
Alabajos.

El projecte segueix tenint
com a objectiu crear un festival
anual a la província de Barcelona
dedicat especialment a la parau-
la i als seus creadors, Acróbatas.
Val la pena fer un cop d’ull cap
enrere. En les quatre edicions an-
teriors han passat pel festival
grans poetes de renom com Luis
García Montero, Felipe Benítez
Reyes, Manuel López Azorín o

Joan Margarit. I també músics
amb un vessant ben poètic com
són Javier Álvarez, Luis Eduar-
do Aute, Quique González, Ge-
rard Quintana, Carlos Chaouen,
Rebeca Jiménez o Pancho Varo-
na. A més, no és cap secret, el
festival Acróbatas té la intenció
de ser una plataforma de llança-
ment perquè els nous poetes i
músics que s’empeltin d’aquest
tarannà trobin una sortida als
seus projectes i somnis en el
marc d’un festival dedicat exclu-
sivament a la música i a la poe-
sia. Ambiciós plantejar un esde-
veniment així avui en dia, en els
temps que corren.

La pianista Maria João Pires. / ricardo gutiérrez

Poesia i música, còctel de tardor

Els cuiners Xavier Pellicer i Car-
los Piernas (a la imatge) estan
darrere del SantaFe, un espai a
Vallgorguina construït a l’inici
del segle XVIII d’una mida de
cinc camps de futbol, on Gaudí
acostumava a estiuejar. La natu-
ra és la clau de SantaFe, un lloc
ideal per fer-hi celebracions di-
ferents i exclusives i gaudir
dels productes de temporada
preparats en diferents indrets

del terreny com el celler, el
pou, el forn de llenya o l’era.
Així, es pot aprendre a tallar el
salmó fumat en cinc parts men-
tre en un altre espai de la finca

es pot tastar
la pell fregi-
da d’aquest
mateix sal-
mó. Hi ha
quatre cir-
cuits: el tast,
l ’ e x p e r i è n -
cia, el tour i
a mida. El
preu és a
partir de 90
euros, en
funció de

grups i horaris.

SantaFe, Can Pujades. Carretera
d’Arenys a Sant Celoni, Vallgorguina
(Barcelona). www.santafe.cat

LOURDES MORGADES

J. F. F.

Mikel Erentxun.

QUADERN Dijous, 3 de novembre del 2011 AGENDA. 7


