
 

 
 
Amb el suport de:        Amb el patrocini de: 

Les veus de Mishima, The New Raemon, Manos de Topo, Accidents Polipoètics i  
The Mamzelles van inaugurar l’(a)phònica divendres 

 

SLY JOHNSON, LAS MIGAS, L’ESTRENA ABSOLUTA 
DE RETAULE D’AVARS I PAUL FUSTER TANQUEN 

LA NOVENA EDICIÓ DE L’(A)PHÒNICA 
 

Abans del concert que realitzaran a l’Església del Remei, MuOM – The Harmonic 
Ensemble duran a terme un taller de cants harmònics amb totes les places exhaurides 

 
 

Banyoles, 14 de juliol de 2012.- El Festival de la Veu de Banyoles, (a)phònica, tancarà aquest diumenge 
15 de juliol la seva novena edició amb les actuacions de La veu és teva!, MuOM – The Harmonic Ensemble, 
Paul Fuster, Verd i Blau, Gafieira Miúda, l’estrena absoluta de l’últim projecte del Brossa Quartet de Corda -
Retaule d’avars-, Las Migas i Sly Johnson. 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 ideat especialment per al festival La veu és teva!, iniciarà les activitats de la darrera jornada de 
l’(a)phònica. Serà a les 12 h al Teatre Municipal de Banyoles, amb la unió d’una vuitantena de veus 
blanques d’arreu del país, participants a les estades de veu de L’Estiu és teu!. A les 13 h, a l’Església del 
Remei (gratuït) es viurà una experiència única amb el concert de MuOM, The Harmonic Ensemble, una 
coral barcelonina dedicada als cants harmònics. A la tarda, el nord-americà d’origen català Paul Fuster, 
presentarà les cançons del seu últim disc, Repte (Chesapik, 2012) (espai eat art, 17 h, gratuït).  A les 18:15 
h, Verd i Blau, un grup format per alguns dels músics més sol·licitats de la nova fornada jazzística de casa 
nostra –liderats pel músic banyolí Vic Moliner i amb la veu de Judit Neddermann- presentaran la seva 
proposta de jazz-pop català, independent, elegant i sense complexos al Claustre del Monestir de Sant 
Esteve. El septet barceloní Gafieira Miúda actuarà per primera vegada a les comarques gironines, on 
mostraran temes de gafieira, un estil de samba suau i delicat, molt popular al Brasil des dels anys trenta del 
segle XX (Plaça del Teatre, 19:15 h, gratuït). A les 20 h, l’Auditori de l’Ateneu acollirà l’estrena absoluta de 
l’últim i arriscat projecte del Brossa Quartet de Corda: Retaule d’avars (8 € anticipada / 10 € taquilla). 
Acompanyats del contratenor Jordi Domènech (que va actuar a l’(a)phònica 2010) i dels MC’s del grup de 
hip-hop Falsalarma, presentaran un mostrari de textos sobre l’avarícia. Tancarà la novena edició del festival 
la veu commovedora, càlida i sensual d’Sly Johnson, un cantant francès que després de formar part d’una 
de les bandes de rap franceses més conegudes (Saïan Supa Crew), de practicar beatboxing sota el nom de 
The Mic Buddah i de col·laborar amb artistes com Camille, Rokia Traoré o Erik Truffaz, ha decidit posar una 
mica d’ànima a les seves acrobàcies vocals i mostrar l’autenticitat de la millor música soul. Presentarà el disc 
74 (Emarcy-Universal, 2010) a l’escenari Juanola La Muralla (22:30 h, gratuït), en la que serà la seva primera 
actuació a les comarques gironines. 
 
Abans del concert que realitzaran a l’Església del Remei, i dins de les activitats paral·leles del festival, MuOM 
– The Harmonic Ensemble duran a terme un taller de cants harmònics (aquells en què cada intèrpret emet 
dos sons alhora) amb totes les places exhaurides. Es treballarà la respiració, la consciència corporal, la 
creació d’acords, l’emissió d’harmònics i el cant en grup conduït. 
 
Primera jornada de festival 
Unes 800 persones no es van voler perdre el concert que Mishima va realitzar a l’escenari Estrella Damm 
Club Natació Banyoles, on van portar el seu darrer disc. També les veus de The New Raemon, Manos de 
Topo, Accidents Polipoètics i The Mamzelles van protagonitzar el primer dia de l’(a)phònica.  
 



 

 
 
Amb el suport de:        Amb el patrocini de: 

 
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 DIUMENGE 15 DE JULIOL 
 
LA VEU ÉS TEVA! 
12 h / Teatre Municipal de Banyoles  
Gratuït, amb entrada anticipada 
 
MUOM, THE HARMONIC ENSEMBLE 
13 h / Església del Remei 
Gratuït 
www.muom.net 
 
PAUL FUSTER 
17 h / espai eat art  
Gratuït 
www.myspace.com/speedy46 
 
VERD I BLAU 
18:15 h / Claustre del Monestir de Sant Esteve  
Gratuït 
www.vicmoliner.com/verdiblau 
 
 
 

GAFIEIRA MIÚDA 
19:15 h / Plaça del Teatre 
Gratuït 
www.gafieiramiuda.com 
 
RETAULE D’AVARS 
20 h / Auditori de l’Ateneu de Banyoles 
8 € anticipada / 10 € taquilla 
www.brossaquartet.com 
 
LAS MIGAS 
21:15 h / Juanola La Muralla 
Gratuït 
www.lasmigas.com 
 
SLY JOHNSON 
22:30 h / Juanola La Muralla 
Gratuït 
www.myspace.com/slyjohnson 
 
  

 
ACTIVITATS PARAL·LELES DIUMENGE 15 DE JULIOL 
 
TALLER DE CANTS HARMÒNICS 
De 10:30 h a 12 h / Ateneu – CMEM de Banyoles 
3 € (PLACES EXHAURIDES) 
 
(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 


