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La novena edició del Festival de la Veu de Banyoles tindrà lloc del 13 al 15 de juliol 
 

L’(A)PHÒNICA 2012 ESCALFA LA VEU AMB LA INAUGURACIÓ 
DE LES EXPOSICIONS KITSCH - ESTAMPES I VEUS VEUS 

 
Les actuacions en directe d’una desena de formacions del Pla de l’Estany 

inauguraran la mostra Veus veus el dissabte 6 i el diumenge 7 de juliol 
 
 

Banyoles, 5 de juliol de 2012.- La novena edició del Festival de la Veu de Banyoles, (a)phònica, que 
tindrà lloc del 13 al 15 de juliol amb una trentena d’actuacions i activitats paral·leles per a tots tipus de 
públic, inaugura, aquest cap de setmana, dues exposicions al voltant de la veu: Kitsch – Estampes, de 
Marc Vicens, i Veus veus, un recorregut per la història musical del Pla de l’Estany, que a més comptarà 
amb l’actuació d’una desena de formacions de la comarca. 
 
Amb més de vint-i-cinc anys damunt dels escenaris, Kitsch és una de les formacions de referència del Pla 
de l’Estany. En l’exposició Kitsch - Estampes, la veu del cantant Lluís Costabella pren una nova 
dimensió amb les il·lustracions de Marc Vicens (Cornellà del Terri, 1972), que ha estampat una sèrie 
d’imatges partint de temes musicals com Dia boig o Déu i el gos. Així, es podran veure una vintena 
d’estampes on hi circulen caps de monstres, formigues, pallassos, titelles, creus, dinosaures, ocells 
negres, mosques, boques obertes, crits, àngels i foc, dies bojos, dones boges...  
 
Graduat en Disseny Gràfic a l’Escola d’Art d’Olot i amb un Postgrau d’il·lustració a EINA (Barcelona), 
Marc Vicens és professor i dissenyador gràfic del Servei de Publicacions de la Universitat de Girona. 
També ha realitzat treballs d’il·lustració en publicacions com la Revista de Girona, Engega, Time Out 
Cultura, i el Centre d’Art Santa Mònica, entre d’altres. 
 
L’exposició, que s’inaugurarà demà, divendres 6 de juliol, a l’espai eat art – Lluí Vilà (20 h) amb la 
presència del mateix autor, dels membres de Kitsch Lluís Costabella i Joan Pairó, del periodista del diari 
El Punt Avui Xavier Castillón, i del director artístic del festival (a)phònica Francesc Viladiu, es podrà veure 
gratuïtament fins al 4 d’agost. 
 
Una altra de les activitats paral·leles del festival, en col·laboració amb el col·lectiu Tint XXI, és l’exposició 
Veus veus, que s’inaugura el dissabte 7 de juliol (20 h), a la Llotja del Tint (gratuït). Es tracta d’un 
recorregut per la història musical del Pla de l’Estany, una comarca amb una llarga tradició musical. Tant 
dissabte 7 de juliol (20 h) com diumenge 8 de juliol (19 h), l’exposició comptarà amb una mostra, en 
directe, del que està donant de si actualment l’escena musical a la comarca. Hi actuaran una desena de 
grups: Germà Negre, Gat, La Senyoreta Descalça, Kitsch, Vergonya Aliena, Panxii Badii, Vicki Lawrence, 
Laforet i Praga.   
 
 
Estades de veu i Camp de Treball  
Entre les activitats paral·leles del festival, també cal destacar les estades de veu de L’Estiu és teu!, que 
s’organitzen per tercer any consecutiu, i el Camp de treball del festival. Pel què fa a les estades de veu, 
80 nens i nenes de 8 a 16 anys participaran des d’aquest cap de setmana i fins al 15 de juliol en aquesta 
iniciativa de la Xarxa Nacional d’Albergs de Catalunya. Una activitat amb la qual, estudiants de música, 
cantants de cors infantils o joves interessats en el cant, tenen l’oportunitat de passar deu dies a Banyoles 
per treballar la veu i la seva tècnica, de manera lúdica i interactiva. A més, prepararan un espectacle que 
es presentarà el diumenge 15 de juliol a les 12 h al Teatre Municipal de Banyoles, dins de la programació 
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del festival. Pel què fa al Camp de treball, des de fa vuit anys s’organitza juntament amb la Coordinadora 
del Lleure del Pla de l’Estany. Una proposta a través de la qual 24 joves de 14 a 17 anys poden viure des 
de dins el festival, donant suport a l’organització, vivint el procés de preparació, muntatge i tancament 
d’un esdeveniment d’aquestes característiques, compartint experiències i descobrint Banyoles com un 
dels referents de la cultura musical del nostre país. Els participants arribaran aquest dissabte i s’hi estaran 
fins al 21 de juliol. 
 
El Festival de la Veu de Banyoles, (a)phònica, tindrà lloc del 13 al 15 de juliol a la capital del Pla de 
l’Estany, amb les actuacions d’artistes com Mishima, Manos de Topo, Sly Johnson, Beardyman, The New 
Raemon, Cançons de la veritat oculta i Retaule d’avars, entre d’altres. El festival va néixer l’any 2004 com 
una de les propostes musicals que la ciutat va engegar en el marc de la capitalitat de la Cultura Catalana, 
i s’ha consolidat com un festival de renom i popular. Pel festival, que l’any passat va aplegar més de 
18.000 assistents, hi han passat artistes i formacions de reconeguda trajectòria com Martirio, Maria del 
Mar Bonet, Najwa, Sílvia Pérez Cruz & Javier Colina Trio, Raimon, Pedro Guerra, Hanne Hukkelberg, 
Christina Rosenvinge, Nouvelle Vague, Roger Mas, Love of Lesbian, I Fagiolini, Jay-Jay Johanson, Lluís 
Llach, Amanda, Najwa, Ariel Rot, Albert Pla, Mayte Martín, Miguel Poveda o Feliu Ventura, entre molts 
d’altres. El festival està organitzat per l’Ajuntament de Banyoles i produït per l’empresa Alter Sinergies, i 
forma part de la xarxa A-Petit, una plataforma que agrupa sis festival d’arreu de Catalunya (www.a-
petit.cat). 
 
 
 
Més informació:      
www.aphonica.banyoles.cat  
comunicacio@altersinergies.com 
606 50 80 41 
 


