
 

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

 
SLY JOHNSON, THE NEW RAEMON, SAMFAINA DE COLORS, THE 

MAMZELLES I L’ESPECTACLE CANÇONS DE LA VERITAT OCULTA, 
NOVES INCORPORACIONS AL CARTELL DE L’(A)PHÒNICA 2012 

 
A mitjan juny es presentarà la programació completa del festival, que ja ha anunciat també 

Mishima, Manos de Topo, Accidents Polipoètics i l’estrena de Retaule d’avars 
 
 

Banyoles, 31 de maig de 2012.- El Festival de la Veu de Banyoles, (a)phònica, que presentarà la 
seva programació completa a mitjan juny, avança noves incorporacions que se sumen als ja 
anunciats Mishima, Manos de Topo, l’estrena del nou projecte del Brossa Quartet de Corda            
–Retaule d’avars– i Accidents Polipoètics. Del 13 al 15 de juliol, el festival també comptarà amb Sly 
Johnson, The New Raemon, Samfaina de Colors, The Mamzelles i la presentació a les comarques 
gironines de l’espectacle d’homenatge a Pere Calders Cançons de la veritat oculta.  
 
Un any més, durant un cap de setmana, el Festival de la Veu de Banyoles omplirà la ciutat 
d’actuacions i activitats paral·leles per a tot tipus de públic, amb la veu com a fil conductor. El 
divendres 13 de juliol, i el dia abans d’actuar al Festival Internacional de Benicàssim, The New 
Raemon portaran 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.  
 
L’endemà, dissabte 14 de juliol, es podrà veure un espectacle especialment pensat per al públic 
familiar: Càpsules, de la companyia Samfaina de Colors. Un concert de rock-folk que ens 
mostrarà el món naïf d’un personatge que fa trampa al rellotge i guarda dins d’unes capsetes els 
moments del dia. Serà a les 11 h a l’Auditori de l’Ateneu de Banyoles (5 €). Al mateix escenari, a 
les 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, que interpretarà la brillant veu de Judit Neddermann. 
 
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) el diumenge 15 de juliol a les 22:30 h a l’escenari Juanola La Muralla (gratuït), en 
la que serà la seva primera actuació a les comarques gironines. 
 
D’entre les activitats paral·leles que programa el festival, cal destacar 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). Un treball en què, sense 
encasellar-se a cap estil de música concret, canten desafiant totes les convencions. Es podran 
escoltar el divendres 13 de juliol a les 21 h a l’Ateneu Bar (gratuït). 
 
Les entrades per als espectacles de pagament es posaran a la venda demà, divendres 1 de juny, i 
es podran adquirir a l'Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Banyoles (Pg. Indústria, 25 // 
972 57 00 50, fins al 29 de juny, de dilluns a divendres de 8:30 h a 19 h, i a partir del 2 de juliol, 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.  
 
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, 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 
 
 
 
 

 
 


