
 

 
 
Amb el suport de:        Amb el patrocini de: 

El 70% de la trentena de propostes programades per aquest cap de setmana són gratuïtes 
 

QUIMI PORTET, BEARDYMAN, SAMFAINA DE COLORS, 
CANÇONS DE LA VERITAT OCULTA I JOANA SERRAT 

PORTARAN LA VEU A LA SEGONA JORNADA D’(A)PHÒNICA 
 

Els guanyadors del concurs Concerts Oberts Petrus i Venancio y los jóvenes de 
antaño realitzaran un Concert Privat al puntal – laboratori de les arts 

 
 

Banyoles, 13 de juliol de 2012.- El Festival de la Veu de Banyoles, (a)phònica, continuarà dissabte 14 de 
juliol, amb les actuacions de Samfaina de Colors, Cor de la Universitat Ramon Llull, Joana Serrat, The 
Hanfris Quartet, la presentació a les comarques gironines de “Cançons de la veritat oculta”, Quimi Portet i la 
primera actuació a Girona de Beardyman. Durant aquest cap de setmana, l’(a)phònica, que va arrencar 
divendres, 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’espectacle Càpsules, de la companyia Samfaina de Colors (Auditori de l’Ateneu de Banyoles, 11 h, 5 €), 
serà l’encarregat d’iniciar una nova jornada del festival (a)phònica. Serà la presentació a les comarques 
gironines d’aquest concert de rock-folk especialment pensat per al públic familiar. Una hora més tard, el Cor 
de la Universitat Ramon Llull oferirà Viatjant, un recorregut vocal per Catalunya i també per altres indrets 
més llunyans com Missouri, Buenos Aires o Noruega (Església de Santa Maria dels Turers, gratuït). A les 19 
h, la calidesa de l’escenari del Claustre del Monestir de Sant Esteve acollirà la cantant i compositora de Vic 
Joana Serrat, que presentarà el disc The Relief Sessions (autoeditat, 2012) a les comarques gironines. 
Durant la segona jornada del festival també es podrà escoltar el barbershop de The Hanfris Quartet, un 
quartet vocal a cappella dedicat a aquest gènere genuïnament nord-americà (Plaça del Teatre, 20:15, 
gratuït). A l’Auditori de l’Ateneu (21:30 h) es podrà veure per primera vegada a les comarques gironines 
l’homenatge a Pere Calders Cançons de la veritat oculta (8 € anticipada / 10 € taquilla). En el centenari del 
seu naixement, onze creadors de l’escena musical catalana com Jaume Pla (Mazoni), Joan Colomo, Jordi 
Lanuza (Inspira) o Vicky de Clascà (Bikimel), entre d’altres, han transformat les seves històries en cançons. 
Les interpretarà la brillant veu de Judit Neddermann, mentre es projecten imatges inèdites enregistrades pel 
mateix escriptor, cedides per la seva família. I s’acabarà la nit a l’escenari Juanola La Muralla, amb dos 
concerts imperdibles. A les 23 h, es podrà escoltar la inconfusible veu del compositor, músic i productor de 
referència Quimi Portet, que presentarà el seu vuitè disc, Oh My Love (Música Global, 2012). I a les 00:30 h, 
tindrà lloc la primera actuació a les comarques gironines del londinenc Beardyman, un dels beatboxers més 
aclamats a nivell internacional, considerat un geni de la improvisació. El seu talent, únic i sorprenent, ha fet 
que artistes de la talla de Blondie, Fatboy Slim o Sly and the Family Stone l’hagin incorporat a les seves gires 
i presentacions, i que els seus vídeos a Youtube comptin amb milions de visites. 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.  
 
 
Concerts Privats 
Una de les activitats paral·leles destacades d’aquest dissabte és la de Concerts Privats, amb els 
guanyadors de la primera edició del concurs Concerts Oberts. El cantautor menorquí Petrus i el grup 
Venancio y los jóvenes de antaño han estat premiats amb la possibilitat d’oferir un Concert Privat en el 
marc de l’(a)phònica. Serà a les 17:30 h, al puntal – laboratori de les arts (gratuït, amb entrada anticipada). 
Les entrades es podran recollir a l’oficina d’(a)phònica (de 10:30 h a 13:30 h i de 16 h a 18:30 h). 
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El festival continuarà diumenge amb actuacions com la de La veu és teva!, MuOM – The Harmonic 
Ensemble, Paul Fuster, Verd i Blau, Gafieira Miúda, Retaule d’avars, Las Migas i Sly Johnson. 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 DISSABTE 14 DE JULIOL 
 
SAMFAINA DE COLORS 
11 h / Auditori de l’Ateneu de Banyoles  
5 € 
www.samfainadecolors.cat 
 
COR DE LA UNIVERSITAT RAMON LLULL 
12 h / Església de Santa Maria dels Turers 
Gratuït 
www.url.edu/comunitat-universitaria/cor-url 
 
JOANA SERRAT 
19 h / Claustre del Monestir de Sant Esteve  
Gratuït 
www.joanaserrat.cat 
 
THE HANFRIS QUARTET 
20:15 h / Plaça del Teatre  

Gratuït 
www.facebook.com/thehanfrisquartet 
 
CANÇONS DE LA VERITAT OCULTA 
21:30 h / Auditori de l’Ateneu de Banyoles 
8 € anticipada / 10 € taquilla 
 
QUIMI PORTET 
23 h / Juanola La Muralla 
Gratuït 
www.quimiportet.com 
 
BEARDYMAN 
00:30 h / Juanola La Muralla 
Gratuït 
www.myspace.com/beardyman 
  

 
 
ACTIVITATS PARAL·LELES DISABTE 14 DE JULIOL 
 
CONCERTS PRIVATS 
17:30 h / el puntal – laboratori de les arts / Gratuït, amb 
entrada anticipada 
 
(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 
 


