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?Avinyonet de Puigventós ret
homenatge a Joan Trayter
S'hi descobrirà un tòtem dedicat al productor i fundador dels estudis Music Lan

Joan Trayter als estudis Music Lan | Arxiu estudis Music Lan

El músic i enginyer de so Joan Trayter va morir el 26 de març de fa 20 anys. La seva feina al
capdavant dels estudis Music Lan d'Avinyonet de Puigventós el va convertir en un professional
molt apreciat per músics d'arreu. Se'ls va guanyar gràcies a la seva autoexigència i per la seva
capacitat de treball grandiosa, però també per la seva personalitat.
S'havia donat a conèixer al capdavant del grup Digit Arts, amb qui va presentar un sol disc, El
sentit de la raó (Urantia Records, 1994). L'estudi casolà que tenia per enregistrar les gravacions del
grup, a poc a poc, va anar creixent fins a convertir-se, en el seu moment, en l'estudi més
important de Catalunya.
Vint anys després de la seva mort, Avinyonet de Puigventós encara segueix acollint els estudis
Music Lan. Demà a la tarda, a les 18 h, davant dels estudis tindrà lloc un acte en record de Joan
Trayter, amb una salutació de l'alcaldessa de la població Júlia Gil, un parlament de Jordi Solé
(soci i amic de Trayter) i un passi d'un vídeo sobre la figura de Joan Trayter Malirach (amb
entrevistes a diferents personatges del món de la música). A més, hi actuaran la pianista Carmen
Vilà, la violinista Maria Victòria Fernández i el músic Jordi Rubau, i hi intervindran Joan Trayter i
Adela Malirach, pares de l'homenatjat. L'acte es tancarà amb la descoberta d'un tòtem
d'homenatge a Joan Trayter.
Paral·lelament, per a les nou del vespre hi havia prevista la segona edició del Concurs de música
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Music Lan 2022, que s'ha ajornat (encara pendent de data) perquè no s'ha arribat al mínim de
participació per dur-lo a terme.
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