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El cantautor uruguaià és un dels primers artistes confirmats de l’11a edició del 

Festival de la Veu de Banyoles, que tindrà lloc del 20 al 24 de juny  
 

JORGE DREXLER PRESENTA EN PRIMÍCIA A LES 
COMARQUES GIRONINES EL NOU DISC  

BAILAR EN LA CUEVA AL FESTIVAL (A)PHÒNICA  
 

Les entrades per al concert, que tindrà lloc a l’emblemàtic Estrella Damm 
Club Natació Banyoles el 24 de juny a les 21 h, es posen a la venda demà  

 
 
Banyoles, 8 d’abril de 2014.- El Festival de la Veu de Banyoles, (a)phònica, que prepara 
l’onzena edició -que tindrà lloc del 20 al 24 de juny-, avança un dels caps de cartell del festival: 
Jorge Drexler. Nou anys després d’actuar a l’(a)phònica, el cantautor uruguaià tornarà per 
presentar en primícia a les comarques gironines les cançons del nou disc, Bailar en la cueva 
(Warner Music Spain, 2014), que acaba de sortir a la llum. El concert serà el 24 de juny a les 21 h 
a l’escenari Estrella Damm Club Natació Banyoles, al costat de l’estany, i les entrades es posaran 
a la venda demà, dimecres 9 d’abril, a les 10 h.   

El cantautor uruguaià enceta nova etapa amb Bailar en la cueva, després de l’última gira d’Amar 
la trama i d’explorar els límits de la cançó d’autor amb una aplicació per a mòbils anomenada n. 
Alliberat de projectes tan durs com aquest darrer, Drexler ha decidit no complicar-se la vida i 
compondre un disc de “cançons normals”, és a dir, “ni per a una pel·lícula, ni per a una obra de 
teatre, ni per a una aplicació...”. L’autor de Todo se transforma i guanyador d’un Oscar per Al otro 
lado del río torna a allò que sap fer millor, però amb cançons més rítmiques i, fins i tot, ballables, 
com es fa palès al single “Universos paralelos”. Això sí, sense perdre el segell inconfusible d’una 
de les veus més captivadores de l’escena musical, amb més de vint anys de trajectòria damunt 
dels escenaris.  

Acompanyat de la seva banda habitual (Borja Barrueta a la bateria i veus; Sebastian Merlín a les 
guitarres, percussions i veus; Roc Albero a la trompeta; Santiago Cañadas al trombó; Fabrizzio 
Scarafile als saxos; Carles Campi Campón a les percussions, loops i efectes, i Martin Leiton al 
baix) oferirà un concert a l’estany, en un espai emblemàtic en el qual ja va actuar el 2005 -també 
un 24 de juny– en la segona edició del Festival de la Veu de Banyoles. Aquest serà el primer i 
l’únic concert de l’estiu de l’artista a les comarques gironines.  

Les entrades es posaran a la venda demà, dimecres 9 d’abril, a les 10 h (24,50 €) i es podran 
adquirir a través del web del festival (www.aphonica.banyoles.cat) i també 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).  
 
Aquesta actuació se suma al ja anunciat Campionat Estatal de Beatbox, una competició oficial 
d’on sortirà el participant al campionat del món d’aquesta disciplina vocal. Tindrà lloc el 21 i 22 de 
juny, i comptarà amb la presència d’alguns dels millors beatboxers internacionals.   
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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, 
edició rere edició, 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 hi 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, 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.  
 
 
 
Més informació:      
www.aphonica.banyoles.cat  
comunicacio@altersinergies.com  
606 50 80 41 
 
 
 


