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CRÍT ICA DE CANT

ElMutekamplia la seva
apostaper lacreativitatdigital
Aïsha Devi, Avalon Emerson i Demdike Stare, al cartell

MUTEK

Lamúsica i compositora suïssa Aïsha Devi

ESTEBAN LINÉS
Barcelona

ElfestivalMutektornaràaBarce-
lona del 9 a l’11 demarç en la que
seràlasevavuitenaedicióiesdes-
envoluparà en reconeguts espais
de la ciutat, entre els quals hi ha
l’Antiga Fàbrica Estrella Damm,
elNitsaClub i el nouMazdaSpa-
ce.
Consolidada com a plataforma

artística establerta a la capital ca-
talana i dedicada a la creativitat
digital i la música electrònica en
directe, el Mutek anuncia per a
aquesta edició un cartell que
uneix qualitat i innovació en for-
ma de presentacions de recone-
guts artistes internacionals, re-
presentants de l’escena catalana i
delarestad’Espanya, idel’escena
digitaldelQuebec,onelfestivalté
lasevabaseoriginald’operacions.
Elprimerpaquetdenomscon-

firmats d’aquesta edició ja indica
el llistó qualitatiu: Actress, Aïsha
Devi, Avalon Emerson, Bjarki,
DashaRush,DemdikeStare,Kla-
raLewis,Music forLamps,Nico-
las Bernier, Minuit One i Vaghe
Stelle.
Com ja és tradicional, la sala

Nitsa acollirà la sèrie Nocturne,
que aquesta vegada descobrirà
lesnovespropostesendirectedel
músic britànic Actress i del duo
Demdike Stare després de la sor-
tida dels seus excel·lents últims
àlbums.Tambéhihauràl’oportu-
nitat de comprovar en directe les
raons que expliquen l’ascens a la
condició d’artista revelació l’any
passat de la productora Avalon
Emerson, el nou directe especta-
cular del vell conegut del festival
Vaghe Stelle, així com l’addictiu
tecno que s’amaga darrere de les
propostesdeDashaRush ide l’is-
landèsBjarki.
A l’antiga seu de la cerveseria

Estrella Damm es tornarà a aco-
llir el programa Experience, que,
de moment, presentarà la potent
experimentació de Klara Lewis i

l’estrena endirecte del molt elo-
giat A/Vde la suïssaAïshaDevi.
Aquest any el Mutek ampliarà

les sevesoperacions ambuncicle
creat en col·laboració amb Maz-
da, la nova sèrieDIGI_LAB, de la
qual demoment se sap l’especta-
cle d’il·luminació “domèstica”
coordinada Music for Lamps (11
febrer), el projecte Frequencies
deNicolasBernier (25 febrer) i el
10demarç, jadurantel festival, la
instal·lació guiada per làser de
MinuitUneambelseuespectacle
endirectePyr toPyr.
Els subscriptors de La Van-

guardia poden adquirir el
Passportquepermetaccedira les
diferents activitats i actuacions
de pagament amb un descompte
del 20 per cent comprant-lo no-
més a la pàginaweb Entradasde-
vanguardia.com.!

Bonnivell

Concert de guanyadors
del concurs Viñas
Lloc i data:Gran Teatre
del Liceu (22/I/2017)

JAUME RADIGALES

El Concurs Viñas té una salut
excel·lent i la 54a edició
d’aquesta prestigiosa competi-
ció de cant ho ratifica. Aquest
any, a més a més, amb totes les
categories atorgades i amb un
feliç concert celebrat al Liceu i
dirigit musicalment per Daniel
Gil de Tejada.
Com sol passar, el concert re-

vela veus que potser no van bri-
llar tant en la prova final, però
que després es destapen feliç-
ment. És així comva sorprendre

que la soprano albanesa Elbeni-
ta Kajtazi quedés amb un sisè
premi, perquè la veu és interes-
sant i l’agut net i pur, comva de-
mostrar en dues pàgines exi-
gents de Donizetti, entre elles la
secció final de l’escena de la bo-
geria de Lucia di Lammermoor.
De lamateixamaneraperòal re-
vés, vadecebreel quartpremi, la
russa Elena Bezgodkova, engo-
lada i calant en passatges de
l’ària de Pikovaya dama.
El Viñas d’aquest any ha tin-

gut regust hispànic amb gua-
nyadorsmés que notables: el te-
nor basc Xabier Anduaga (cin-
què premi), d’aguts una mica
tensos, va exhibir un timbre
molt grat en pàgines deRossini i
Sorozábal, mentre que la sopra-
no guatemalenca Adriana Gon-

zález (segon premi) va fer una
de les millors interpretacions
gràcies al domini de les mitges
veus, greus robustos i dicció im-
pecable al servei deDvorák i Bi-
zet. I el tercerpremiva serperal
joveníssim baríton de Navàs
Carles Pachón (22 anys), amb
unaveu fresca,molt ben timbra-
da i molt expressiu. Atenció a
aquest nom, cridat a fer grans
coses.
El primer gran premi va ser

per a un tenor, el txec Petr Ne-
koranec, també molt jove (24
anys) i que exhibeix una corda
líricolleugera molt ben treballa-
da als ressonadors cranials, in-
dispensables per abordar amb
èxit passatges compromesos
com l’ària de Nadir de Les pê-
cheurs de perles o els nou dos de
sobreaguts de La fille du régi-
ment.Nekoranecésun intèrpret
segur, potser limitat en expres-
sió, peròde fraseig elegant i amb
molta sensibilitat.!

MU TA C I Ó O R I G I N A L

Mutek [ES] és l’edició
més jove del prestigiós
festival canadenc
Mutek, que, des dels
seus inicis a la ciutat
de Mont-real ja fa 18
anys, s’ha distingit per
ser una de les trobades
internacionals de pro-
gramació original i
d’avantguarda més
destacades del planeta
de la música electrònica
i l’art digital. ElMu a
Mutek es refereix cons-
cientment a la noció de
mutació, mentre que el
tek fa al·lusió directa a
la tecnologia.
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Regalem 4 entrades
per al Trial INDOOR
amb la teva subscripció

a La Vanguardia

Emoció
a dues rodes!

Suscripción a La Vanguardia edición impresa y digital de lunes a domingo
por 37´/mes con regalo de 4 entradas para Trial Indoor para el 5/2/17 en el
Palau Sant Jordi a las 17h. Oferta válida para nuevas suscripciones a La
Vanguardia pagando con tarjeta de crédito y limitada a 20 entradas
cuádruples. Es condición necesaria que la dirección y/o el suscriptor no
hayan tenidouna suscripciónen los últimos 90días. Si ya eres titular deuna
suscripción de La Vanguardia, consigue también 4 entradas. Llama al 933
481 482, actualiza todos los datos personales y solicita una tarjeta de
beneficiario antesdel fin de lapromoción. Promoción limitada a5entradas
cuádruples y no válida para socios ganadores de otras acciones similares
durante los últimos dosmeses. Consulta el resto de condiciones llamando
al 933 481 482. Promoción válida hasta el 30 de enero de 2017.

Gaudeix de La Vanguardia tots
els dies per només 37 n/mes

sense compromís de permanència.

I si ja ets subscriptor, truca¡ns i informa¡t sobre
com aconseguir les entrades DE REGAL.

Subscriu-te al
933 481 482

Amb tu cap al futur


