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ElFestivalMutekperfilaunaedició
estel∙larambestrenes iprimeres figures
Les entrades, a la venda en exclusiva al nou portal EntradasdeVanguardia.com

ESTEBAN LINÉS
Barcelona

Flanger, Pole &MFO, Franck Vi
groux & Kurt d’Haeseleer, Steffi
i The Suicide ofWestern Culture
són alguns dels nous noms que
s’afegeixen al cartell d’aquesta
edició del Mutek [es], el Festival
Internacional de Creativitat Di
gital que tindrà lloc a Barcelona
entre el 2 i el 5 de març. Una de
les grans novetats de la setena
edició és la incorporació de La
Vanguardia com a col∙laborador
del festival, i coincidint amb la
presentació en societat de la seva
nova plataforma de venda en
línia, Entradas de Vanguardia, ja
es poden comprar a partir
d’aquest migdia en exclusiva
abonaments i entrades individu
als (Entradasdevanguardia.com).
Fins al 26 de gener els abo
naments estaran disponibles al
preu de 65 euros, i a partir
d’aquesta data el preu serà de
80 euros.
Després d’una primera onada

de noms estel∙lars donada a co
nèixer fa unes quantes setmanes
en què destacaven Ricardo Villa
lobos & Max Loderbauer, Bugge
Wesseltoft & Henrik Schwarz i
AtomTM & Tobias, entre d’al
tres, l’organització acaba de do
nar a conèixer una segona reme
sa de participants en l’esdeveni
ment. A tots –i en espera d’una
tercera llista que es donarà a co
nèixer aviat– se’ls pot catalogar
de noms més que consolidats, si
no de mestres de l’electrònica.

Tots portaran els seus respectius
projectes, en general en format
de duo i que constitueixen l’àni
ma de la proposta d’aquest any,
que posa un èmfasi especial en la
col∙laboració, l’anomenada quí
mica musical, la improvisació i el
talent. Uwe Schmidt (artística
ment conegut com a AtomTM)
repeteix presència al cartell
d’aquest any perquè uneix forces
amb Burnt per presentar el seu
últim disc de jazz inspirat
en l’electrònica, Lollopy dripper,

en forma de Flanger, un projecte
amb 16 anys de trajectòria que
farà de la seva actuació a Barce
lona l’estrena mundial del seu
nou xou en viu. També a tall d’es
trena espanyola arribarà Stefan
Betke, indiscutible referència del
dub conegut com a Pole i que
reapareix amb un nou projecte
audiovisual creat amb Marcel
Weber d’MFO, Wald, un des
plegament de prismes i projec
cions que exploren estètiques de
boscos encantats.

D’altra banda, de vibrant es
pectacle audiovisual es pot quali
ficar el treball més recent de
Franck Vigroux i Kurt d’Haese
leer, batejat amb el nom de Cen
taure, que oferiran a l’Institut
Francès, organisme que dóna su
port des de fa tres anys als artis
tes francesos que participen en el
festival. Steffi també oferiràla
primícia a Espanya del seu direc
te, ben amarat d’un tecno que els
organitzadors qualifiquen d’hip
notitzador. Una novetat que cri

da l’atenció és que el músic
de jazz i fusió Dan Berglund se
sumarà a l’anunciat duo (en la
primeraonadade confirmacions)
de Henrik Schwarz i Bugge
Wesseltoft en la seva actuació
Trialogue!.
L’escena local, l’autèntica àni

ma de la convocatòria des del
principi, estarà representada per
BSN Posse, The Suicide of
Western Culture (que tornen al
Mutek per presentar Long live
death! Down with intelligence!, el
seu últim àlbum), JMII, Sunny
Graves, Cauto i la creadora visual
Alba G. Corral.
La posada en escena i el seu

context, l’altra columnavertebral
de la convocatòria electrònica i
digital, rebrà aquest any la incor
poració de la sèrieA/Visions, ses
sions extrasensorials que es des

envoluparan al Barts i l’Institut
Françès. D’altra banda, el gloriós
Nitsa acollirà els xous Nocturne,
mentre que La [2]de Apolo s’en
carregarà de la programació
nacional. Una dada fonamental
en la bona salut artística d’aquest
festival de referència és que con
tinua rebent el suport d’Estrella
Damm, cosa que li permetrà
tornar a l’espai de l’Antiga Fà
brica Estrella Damm, on es pre
sentarà el programa Experience,
que acollirà grans actuacions i
activitats diürnes en quatre es
cenaris diferents. Excepcional
ment, la sala de màquines de
l’interior de l’espai fabril serà
customitzada amb un espectacu
lar sistema de so multicanal que
crearà una “cambra de so 3D”.!

ElFestivalde
CreativitatDigital
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Dan Berglund, BuggeWesseltoft i Henrik Schwarz donaran vida aTrialogue! alMutek

Muguruza,Refree
iPla,a ‘Guerra’
L’insòlit muntatge escènic i musical
fa parada al Victòria durant deu dies

E. LINÉS Barcelona

“Un dia em vaig trobar amb Ra
mon Simó, li vaig explicar el que
feia, es va entusiasmar i es va
acabar convertint en una pro
ducció del Grec de l’any passat”,
rememorava ahir Albert Pla.
Aquesta producció, Guerra, es
va estrenar el 13 de juliol a la sala
Barts “deixantnos una bona
sensació”, comenten a l’uníson
Albert Pla i Fermín Muguruza,
dos dels tres protagonistes
d’aquestmuntatge, que avui tor
na a Barcelona per quedarse
deu dies al teatre Victòria. Es
tracta d’una insòlita aposta en
què es deixen com un drap brut
les guerres humanitàries que
maten en nom de la pau i on el
dolor aliè esdevé espectacle.
Dirigida perPepeMiravete, es

tracta d’una obra de difícil defi
nició, des de la que la considera
un musical interactiu en 3D a la

més descriptiva, que parla d’una
combinació de dramatúrgia,
composicions noves i impac
tants elements audiovisuals. El
guió original és idea d’Albert Pla
i tracta “d’una ciutat, situada en
qualsevol lloc, amb els seus pe
tits problemes, el seu tirà, en què
de sobte hi apareixen uns paios,
una força de pau, i acaba en
guerra”, segons explicava ahir.
Això es plasma en un intercanvi
de cançons, d’arengues, de reci
tats, entre ell, que simbolitza el
presumpte exèrcit de pau, vestit
fins i tot de soldat, i Fermín
Muguruza, que representa la
ciutat, que es resisteix. Al final...
en intrigants paraules del com
batiu rocker basc, “quan dos ele
fants lluiten, la que pateix és
l’herba”.
El tercer protagonista visible

d’aquesta com a mínim insòlita
contesa escènica és el músic i
productor Raül Fernández Re

free (que avui mateix arribarà a
Barcelona hores abans de la pri
mera funció procedent de Nova
York, on està produint el nou
disc de Lee Ranaldo), que ha es
crit totes les músiques de l’obra.
Així mateix, és present a l’esce
nari amb la seva guitarra i els
seus efectes sonors. Muguruza
sí que va escriure les lletres de
les cançons que interpreta “te
nint en compte que són dins

d’un guió molt ben elaborat per
l’Albert. I la manera de treballar
ha estat tan satisfactòria que no
m’he sentit un convidat en abso
lut, sinó que em sento part crea
tiva d’aquesta obra”.
A més del imprescindible tre

ball escènic del director Pepe
Miravete, sobretot amb Mugu
ruza, Guerra és el que és perquè
hi ha un treball audiovisual ex
cel∙lent elaborat pel col∙lectiu

Nueveojos que “permet jugar
amb dos plans, imatges enmovi
ment i en 3D, amb escenografies
molt brillants i fins i tot amb es
bossos de petites pel∙lícules”, re
calca Miravete.
El muntatge que s’exhibirà al

teatre Victòria a partir d’avui ve
de recórrer força places espa
nyoles, després anirà a Madrid i
és molt possible que arribi a
Sudamèrica al maig.!

XAVIER GÓMEZ

Albert Pla i FermínMuguruza fotografiats ahir a la plaça Reial de Barcelona


