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Durant aquest cap de setmana el Festival de la Veu de Banyoles ha programat més d’una 
trentena d’activitats al voltant de la veu, amb més del 70% de les propostes gratuïtes 

 
ARRENCA LA NOVENA EDICIÓ DEL FESTIVAL 
(A)PHÒNICA AMB MANOS DE TOPO, MISHIMA, 
ACCIDENTS POLIPOÈTICS I THE NEW RAEMON  

 
Una de les activitats paral·leles destacada d’aquest divendres és el concert de  

The Mamzelles, guanyadores del Premi Joventut Sona 9 2011 
 
 

Banyoles, 12 de juny de 2012.- La novena edició del Festival de la Veu de Banyoles, (a)phònica, arrenca 
aquest divendres 13 de juliol, amb les actuacions de Manos de Topo, Mishima, Accidents Polipoètics i The 
New Raemon. Durant aquest cap de setmana, l’(a)phònica ha programat més d’una trentena d’activitats al 
voltant de la veu, amb actuacions estilísticament diverses i per a tot tipus de públic.  
 
L’encarregada de donar el tret de sortida del festival serà la veu de Miguel Ángel Blanca, del grup barceloní 
Manos de Topo, que a mig camí entre el cant i el plor, no deixa ningú indiferent (divendres 13 de juliol, 20:15 
h, Auditori de l’Ateneu de Banyoles). A les 22 h, el Teatre Municipal de Banyoles (8 € anticipada / 10 € 
taquilla) acollirà l’actuació d’Accidents Polipoètics, una de les poques companyies que ja ha format part del 
cartell del festival en una anterior edició, i que torna precisament amb l’espectacle del seu 20è aniversari, 
Ontología general. Dos rapsodes decidits a alliberar la poesia de les tauletes de nit per posar-la davant de 
les persones. A les 23:30 h, l’escenari Estrella Damm Club Natació Banyoles (18 € anticipada / 20 € taquilla) 
comptarà amb la presència d’una de les veus del moment, la de David Carabén al capdavant del grup 
Mishima. Avalats per la crítica i el públic portaran L’amor feliç (TRIS-Warner, 2012) en un dels espais més 
idíl·lics del festival, al costat de l’estany. I, finalment, el dia abans d’actuar al Festival Internacional de 
Benicàssim, The New Raemon presentaran el seu darrer disc, Libre Asociación (BCore, 2011) a l’escenari 
Juanola La Muralla (01 h, gratuït). Un treball introspectiu, obscur, dens i profund que amplia el fons d’armari 
expressiu de Ramón Rodríguez.  
 
El 70 % de les activitats són gratuïtes. Les entrades anticipades per als espectacles de pagament es poden 
adquirir a l'Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Banyoles (Pg. Indústria, 25 / 972570050, de 8:30 
h a 15 h), a les oficines de Catalunya Caixa, a través del servei Tel.Entrada o del web www.telentrada.com.  
 
 
Activitats paral·leles 
A més dels concerts, són moltes les opcions per viure intensament el Festival de la Veu de Banyoles. Aquest 
divendres, destaca l’actuació de The Mamzelles, guanyadores del Premi Joventut del Concurs Sona 9 2011 i 
que han publicat recentment el seu disc de debut: Que se desnude otra (Discmedi, 2012), (divendres 13 de 
juliol, 21 h, Ateneu Bar, gratuït). També, es poden visitar diverses exposicions: Veus veus, amb un 
recorregut a la història musical del Pla de l’Estany (Llotja del Tint, gratuït); Kitsch – Estampes, amb una 
vintena d’imatges que Marc Vicens ha creat a partir de les cançons del grup banyolí (espai eat art, gratuït); 
(a)2012 i Homenatge a Pere Calders, a la Biblioteca Pública de Banyoles (gratuït). Així mateix, ja es poden 
tastar els plats preferits d’alguns dels artistes que participen al festival amb la proposta L’(a)rtista al plat, en 
què hi participen diversos restaurants del Grup Gastronòmic del Pla de l’Estany, com  La Barretina, que 
oferirà arròs caldós, plat preferit de The New Raemon; La Cisterna, que tindrà mitjana de bou poc feta, 
tallada a daus, amb patates fregides casolanes, demanat per Mishima, o Can Roca d’Esponellà, on s’hi 
podran tastar canelons casolans, demanats per Quimi Portet. Finalment, també s’han iniciat les Estades de 
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veu de L’Estiu és teu!, amb una vuitantena de nens i nenes, i el Camp de treball del festival, amb 24 joves 
que ja estan observant des de dins com s’organitza un esdeveniment d’aquestes característiques. 
 
El festival continuarà dissabte i diumenge amb actuacions com la de Samfaina de Colors, Cançons de la 
veritat oculta, Quimi Portet, Beardyman, Retaule d’avars, Las Migas i Sly Johnson, entre d’altres. Un any 
més, els creatius d’Enserio són els encarregats de la imatge gràfica, que en aquesta ocasió, gira al voltant de 
la veu del poble i com en moments difícils, les persones senten la necessitat d’expressar-se a través dels 
mitjans de què disposen. Pintades, pancartes i megàfons anuncien que arriba l’(a)phònica i reclamen “que 
vingui la Shakira”, demanen “seure a primera fila” o obtenir “entrades gratis”.  
  
El Festival de la Veu de Banyoles, (a)phònica, 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, Jay-Jay Johanson, Lluís Llach, Najwa, Ariel Rot, Albert Pla, Miguel Poveda o Feliu Ventura, 
entre molts d’altres. El festival està organitzat per l’Ajuntament de Banyoles i produït per Alter Sinergies, i 
forma part de la xarxa A-Petit, una plataforma que agrupa sis festival d’arreu de Catalunya (www.a-petit.cat). 
 
 
ACTUACIONS DIVENDRES 13 DE JULIOL 
 
MANOS DE TOPO 
20:15 h / Auditori de l’Ateneu de Banyoles  
8 € anticipada / 10 € taquilla 
www.facebook.com/ManosdeTopo 
 
ACCIDENTS POLIPOÈTICS 
22 h / Teatre Municipal de Banyoles  
8 € anticipada / 10 € taquilla 
www.blogdeaccidentspolipoètics.blogspot.com.es 
 

MISHIMA 
23:30 h / Estrella Damm Club Natació Banyoles  
18 € anticipada / 20 € taquilla 
www.myspace.com/intomishima 
 
THE NEW RAEMON 
01 h / Juanola La Muralla  
Gratuït 
www.thenewraemon.com 

 
ACTIVITATS PARAL·LELES DIVENDRES 13 DE JULIOL 
 
THE MAMZELLES 
21 h / Ateneu Bar / Gratuït  
www.myspace.com/themamzelles 
 
(a) 2012 
Del dilluns 2 al divendres 20 de juliol  
Biblioteca Pública de Banyoles / Gratuït 
 
HOMENATGE A PERE CALDERS 
Del dilluns 2 al divendres 20 de juliol  
Biblioteca Pública de Banyoles / Gratuït 
 
KITSCH – ESTAMPES 
Del divendres 6 de juliol al dissabte 4 d’agost  
espai eat art / Gratuït 
 

VEUS VEUS 
Del dissabte 7 al diumenge 29 de juliol  
Llotja del Tint / Gratuït 
 
L’(A)RTISTA AL PLAT 
Del dilluns 9 al diumenge 15 de juliol  
Restaurants del Grup Gastronòmic del Pla de l’Estany 
 
CAMP DE TREBALL 
Del divendres 6 al diumenge 15 de juliol  
Inscripció prèvia 
 
L’ESTIU ÉS TEU! 
Del dissabte 7 al dissabte 20 de juliol  
Inscripció prèvia 

 
Més informació:      
www.aphonica.banyoles.cat   
comunicacio@altersinergies.com   
606 50 80 41 
 


