Fins al 24 de juny, el Festival de la Veu de Banyoles celebra el seu desè aniversari amb més
de vint actuacions i una dotzena d’activitats paral·leles amb la veu com a fil conductor

STANDSTILL, LA FLAUTA MÀGICA DE DEI FURBI, PUNTÍ,
MARKOOZ I CORIOLÀ, ACTUACIONS DESTACADES DEL
DIVENDRES A LA 10a EDICIÓ DEL FESTIVAL (A)PHÒNICA
Puntí actuarà a l’Auditori de l’Ateneu amb totes les entrades exhaurides
Banyoles, 20 de juny de 2013.- El Festival de la Veu de Banyoles, (a)phònica, celebra la seva 10a
edició i ho fa amb un cap de setmana intens, amb propostes que per damunt de tot exploren les
diverses possibilitats de la veu. Standstill, Dei Furbi, Markooz, Puntí i Coriolà seran les actuacions
destacades per aquest divendres 21 de juny. Més de vint actuacions i una dotzena d’activitats
paral·leles ompliran la capital del Pla de l’Estany fins al dilluns 24 de juny, la majoria de les quals,
gratuïtes.
La Companyia Dei Furbi serà l’encarregada de donar el tret de sortida a les actuacions de la
programació oficial del festival, el divendres 21 de juny. Presentarà per primer cop a les comarques
gironines el seu últim repte: una adaptació lliure de l’òpera La flauta màgica de Mozart, interpretada
únicament amb la veu (Teatre Municipal, 21 h, 12,50 €). Una producció que ha obtingut una molt
bona acollida entre la crítica i el públic durant aquesta temporada a Barcelona.
Seguidament, el festival comptarà amb l’actuació de Puntí, amb l’espectacle Viatge d'un savi
vilatrista cap enlloc. El que va ser l’ànima d’UmPah-Pah agafarà la guitarra i el piano per tornar a
visitar les cançons més emblemàtiques que l’han acompanyat al llarg de la seva carrera (Auditori de
l’Ateneu, 22:30 h, 10 €). I ho farà amb totes les entrades exhaurides.
El beatboxer Markooz, un dels màxims referents d’aquest estil a l’Estat espanyol, mostrarà les
seves capacitats vocals a l’escenari Juanola La Muralla (00 h, gratuït). Després del seu pas per
l’(a)phònica l’any 2008, ara torna per mostrar la potència i versatilitat de la seva caixa de ritmes,
efectes i melodies. A més, l’endemà impartirà un taller de beatbox dirigit a tots aquells que tinguin
curiositat per aprendre aquest estil.
Una de les actuacions més destacades de la jornada serà la de la banda barcelonina Standstill,
que presentarà per primera vegada a les comarques gironines el seu darrer espectacle, Cénit
(Juanola La Muralla, 00:30 h, gratuït). A punt perquè s’editi el seu nou disc, Dentro de la luz
(Buenasuerte, 2013), la banda d’Enric Montefusco està en un moment de màxima esplendor i
mostrarà una posada en escena espectacular, fins i tot catàrtica, que deixa de banda l’intimisme
dels anteriors 1,2,3 i Room.
Les entrades i els abonaments per als espectacles de pagament estan a la venda a
www.aphonica.banyoles.cat i a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Banyoles (Pg.
Indústria, 25 // 972 57 00 50, de dilluns a divendres de 8:30 h a 19 h). Les inscripcions per al taller
de beatbox ja es poden realitzar a l’Ateneu-CMEM de Banyoles.
Activitats paral·leles
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A les 19 h, el festival també comptarà amb l’actuació de Coriolà. Guanyadors del Premi Joventut
2012, aquest grup del Maresme fusiona la contundència del rock americà amb un univers líric
personal i evocador.
Al marge de les actuacions, el festival aposta per altres activitats. Així, ja es pot participar en un
concurs d’Instagram organitzat conjuntament amb els festivals de la xarxa A-Petit; es poden visitar
les exposicions Aficionats, amb obres de diversos artistes de la comarca que s’han inspirat en la
imatge del festival d’aquest any; El Gravat, (a)phònica i pipes, amb una barreja entre gastronomia,
art i el festival, i (a) 2013 a la Biblioteca Pública, amb un recull sonor i audiovisual dels artistes que
participen en el festival. Pel que fa a la gastronomia, el festival segueix apostant per la proposta
L’(a)rtista al plat, i aquest any per primera vegada es proposa un Menú pícnic (a)phònica, a càrrec
d’alguns restaurants i bars de la població.
Fins al 24 de juny, el Festival de la Veu de Banyoles compta amb més de 30 activitats que exploren
la veu en totes les seves vessants. Entre els noms que s’hi podran veure, destaquen Manel, Anni B
Sweet, Joan Colomo, Xerramequ Tiquis Miquis, Esther Condal, Juan Perro, Maïa Vidal i La Troba
Kung-Fú entre molts d’altres.
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. Per l’(a)phònica hi han passat formacions i músics
de reconeguda trajectòria i merescut prestigi com Mishima, Martirio, Quimi Portet, Sly Johnson,
Retaule d’avars, Anna Roig i L’ombre de ton chien, Christina Rosenvinge, Najwa, El Petit de Cal
Eril, Maria Coma, Love of Lesbian, At Versaris i Asstrio, La iaia, Raimon, Pedro Guerra, Nouvelle
Vague, Eduard Canimas, Ensemble l’Albera, MarkoOz, Claudio G. Sanna, Pep Gimeno Botifarra,
Maria del Mar Bonet, Jay-Jay Johanson, Lluís Llach, Roger Mas, Cor de Cambra de Lleida, Jorge
Drexler, Ariel Rot, Jaume Sisa, Miquel Gil, Paco Ibáñez, The Pepper Pots, Albert Pla, Mayte Martín,
Hanne Hukkelberg, Facto Delafé y las Flores Azules, Miguel Poveda, Joan Isaac, Feliu Ventura, Cor
de Teatre, Spontaneous Combustion, Refree, Sílvia Pérez Cruz & Javier Colina Trio, Pascal
Comelade amb Enric Casasses i Jordi Dauder, entre molts d’altres. Pel que fa a la imatge del
festival d’enguany, creada per Enserio, explora tot allò que envolta les aficions (els càntics, els
víctors, els crits, les banderes...). El festival (a)phònica és membre de la xarxa de festivals A-Petit,
www.a-petit.cat.
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