
 

Amb el suport de:                                                                                      Amb el patrocini de: 

 
 

 
Bona afluència de públic en la segona jornada del festival, amb Llibert, Kitsch a la Cova, 

Morgat Morgat i Sanjosex entre d’altres 

 
“NYAM! UN TASTET D’ÒPERA”, PROPOSTA FAMILIAR DEL 
FESTIVAL (A)PHÒNICA PER LA REVETLLA DE SANT JOAN 

 
Els beatboxers Zekka, Fready Beats, Grison i són els quatre finalistes que opten a ser 

el Campió Estatal de Beatbox 
 

 
Banyoles, 22 de juny de 2014.- El Festival (a)phònica de Banyoles ha programat per aquest dilluns al 
matí -revetlla de Sant Joan- una proposta familiar encapçalada per la mezzosoprano Susanna del Saz i 
la soprano Elena Martinell, que amb l’espectacle Nyam! un tastet d’òpera acostaran el bel canto als nens 
i nenes a partir de 3 anys que s’acostin a l’escenari Juanola La Muralla (11:30 h, gratuït). 
 
Amb grans àries de compositors com Puccini, Verdi, Offenbach, Rossini i Mozart, l’espectacle Nyam! un 
tastet d’òpera gira al voltant de la Paulina, una nena a la qual les llaminadures la tornen boja. Tant, que 
un dia s’empassa de cop totes les que la mare li havia comprat per la festa d’aniversari. L’endemà es 
desperta a l’habitació dels seus somnis: per les parets regalimen muntanyes de dolços! Aviat, però, 
descobreix que res és el que sembla: ha anat a parar a ca la Serafina, una senyora extravagant amb molt 
males intencions. Si la Paulina vol tornar a casa haurà de fer servir tot el seu enginy. Un espectacle de 
teatre musical per a tota la família, amb dramatúrgia i dirección de Quim Noguera.  
 
 
Bona afluència de públic en la segona jornada 
Pel que fa a la segona jornada del festival, ha comptat amb una bona afluència de públic, que s’ha deixat 
endur per propostes com Llibert, amb totes les entrades exhaurides; la presentació oficial del nou 
projecte Kitsch a la Cova; el concert del grup banyolí Morgat Morgat, i el de Sanjosex a l’escenari 
Juanola La Muralla, entre molts d’altres. 
 
Així mateix, s’han dut a terme les semifinals del 5è Campionat Estatal de Beatbox amb gran èxit de 
públic, que ha seguit les batalles vocals per obtenir una plaça a la final que tindrà lloc aquest diumenge. 
Els vencedors i finalistes han estat Zekka, Fready Beats, Grison i Zikan. Avui se sabrà qui s’endú el títol 
oficial de Campió Estatal de Beatbox i podrà participar al Beatbox Battle World Championship. 
 
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. La profunda tradició musical 
de la ciutat i l’auge dels darrers anys, així com la voluntat de la capital del Pla de l’Estany d’organitzar un 
esdeveniment de referència han fet que l’(a)phònica s’hagi consolidat com un festival de renom i popular, 
sense perdre la seva identitat i que en les darreres edicions ha aplegat més de 18.000 assistents. Pel 
festival ja han passat artistes i formacions de reconeguda trajectòria com Manel, Maïa Vidal, Standstill, 
Juan Perro, Mishima, Las Migas, Retaule d’avars, Quimi Portet, Cançons de la veritat oculta, Martirio, 
Maria del Mar Bonet, Najwa, Sílvia Pérez Cruz & Javier Colina Trio, Raimon, Pedro Guerra, Hanne 
Hukkelberg, Christina Rosenvinge, Roger Mas, Love of Lesbian, Jay-Jay Johanson, Lluís Llach, Najwa, 
Ariel Rot, Albert Pla, Miguel Poveda o Feliu Ventura, entre d’altres. El festival està organitzat per 
l’Ajuntament de Banyoles, produït per Alter Sinergies i forma part de la xarxa A-petit. 
 

Més informació:    www.aphonica.banyoles.cat :: comunicacio@altersinergies.com :: 671 384 584 
 


