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Cor de Teatre exhaureix les entrades per a les tres funcions de L’altra cara 

 

JOAN MARGARIT & CARLES MARGARIT, MAZONI, THE 
GRAMOPHONE ALLSTARS BIG BAND, VOOOOX! I 

HALLDOR MAR, A LA RECTA FINAL DE L’(A)PHÒNICA 
 

Entre les activitats paral·leles cal destacar el tast de concerts amb Clave de Sur i Kinsale i 
l’espectacle Amb(o)ients de Cor de Teatre Joves, que han estrenat amb gran èxit de públic 

 
 
Banyoles, 20 de juny de 2015.- La 12a edició del Festival de la Veu de Banyoles enfila la seva 
recta final i ho fa de la mà de propostes que van de la poesia a la cançó d’autor, passant pel pop, les 
havaneres i la copla, entre d’altres. Artistes reconeguts com Cor de Teatre, Mazoni, David Carabén 
(Mishima), The Gramophone Allstars Big Band o Joan Margarit & Carles Margarit, compartiran 
cartell aquest diumenge 21 de juny amb altres propostes menys conegudes però de gran interès 
artístic com la d’Isabel Vinardell & Isabel Laudenbach, Halldor Mar o Les Anxovetes. El públic 
familiar també compta amb un espectacle, Voooox! i en el marc de les activitats paral·leles es 
podran escoltar els tasts de concerts de Clave de Sur i Kinsale i es podrà tornar a veure l’espectacle 
de Cor de Teatre Joves Amb(o)ients.  
 
Per l’última jornada de la 12a edició, el Festival (a)phònica ha preparat un dia intens, amb més de d’una 
desena de propostes per a tot tipus de públic. El matí començarà amb un espectacle destinat al públic 
familiar, Voooox!, amb segell de l’Auditori Educa. Recomanat per a nens i nenes de 0 a 8 anys, explora 
la veu a través d’un repertori ric en estils musicals (Teatre Municipal, 12:30 h, 6 €). Abans, però, es podrà 
participar en un taller per preparar l’espectacle (Teatre Municipal, 10:30 h, 5 €). Al migdia, Cor de Teatre 
durà a terme la tercera de les funcions de L’altra cara, amb les entrades exhaurides (Auditori de l’Ateneu, 
12 h). També es podrà veure la primera actuació a les comarques gironines del duet entre la cantant, 
ballarina i coreògrafa Isabel Vinardell (ex Cheb Balowski) i la guitarrista i compositora Isabelle 
Laudenbach (ex Las Migas) que oferiran un repertori a mig camí entre la cançó melòdica, la copla i el 
flamenc (Espai Eat Art, 13 h, gratuït). A la tarda, Mazoni oferirà el segon dels concerts programats a la 
Barca Tirona (17 h, entrades exhaurides). Més tard, l’islandès resident a Catalunya Halldor Mar, 
presentarà els temes del seu segon disc Wind (Amantes Records, 2014), una col·lecció de clàssics de la 
Nova Cançó cantats en anglès i passats pel seu sedàs folk acústic i alternatiu (plaça del Teatre, 18 h, 
gratuït). Entre els artistes que també es podran veure diumenge cal destacar David Carabén, l’ànima de 
Mishima. Amb la seva característica veu presentarà una proposta més íntima, a trio; una oportunitat per 
redescobrir a qui millor ha cantat, des del pop, l’amor, la bellesa i la nit (Claustre del Monestir de Sant 
Esteve, 19 h, 10 €-12 €). Aquest any, el festival també ha fet un lloc a les havaneres amb Les 
Anxovetes, l’únic grup d’havaneres cantant íntegrament amb veus femenines (plaça del Teatre, 20 h, 
gratuït). Seguidament, arribarà una altra de les actuacions destacades del festival, que es veurà per 
primera vegada a les comarques gironines: Joan Margarit & Carles Margarit, un espectacle poètic i 
musical anomenat No era lluny ni difícil. Una proposta de sensibilitat extrema amb la veu del poeta 
recitant els seus propis poemes, acompanyat de la música composta especialment per als seus versos 
(Auditori de l’Ateneu, 21 h, 8 €). Tancaran el festival The Gramophone Allstars Big Band, que 
presentaran Jazzmaica (Bankrobber, 2014), una proposta que explora el punt de trobada entre la música 
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afroamericana dels seixanta i els ritmes jamaicans. En aquesta ocasió, acompanyaran la cantant Judith 
Neddermann les veus de Yolanda i Kathy Sey (Juanola La Muralla, 22:15 h, gratuït). Bona part de les 
propostes són gratuïtes, i per a la resta, es poden adquirir entrades al web 
www.aphonica.banyoles.cat.  
 
Pel que fa a les activitats paral·leles del festival, cal destacar l’espectacle Amb(o)ients de Cor de 
Teatre Joves, estrenat aquest dissabte amb gran èxit de públic, i amb el cartell d’entrades 
exhaurides en la segona funció. Aquest diumenge tindrem dues noves oportunitats de veure-ho, a 
La Llotja del Tint a les 17 h i a les 19 h (gratuït, aforament limitat). En el marc del tast de concerts es 
podran escoltar les propostes de Clave de Sur tot fent el vermut davant de l’estany (12 h, Els Banys 
Vells, gratuït) i del duet Kinsale (16 h, La Taverna de Smaug, gratuït). 
 
 
Segona jornada, intensa 
El divendres 19 de juny, l’(a)phònica ha viscut una jornada intensa amb actuacions d’estils i 
formacions diverses, entre les que cal destacar la de Paco Ibáñez, que ha emocionat el públic 
assistent amb les seves Vivencias a l’escenari Estrella Damm Club Natació Banyoles; el concert de 
Joan Miquel Oliver a l’Auditori de l’Ateneu; l’espectacle Acorar de Toni Gomila al Teatre Municipal, i 
BCN Beatbox Trio i Xarim Aresté a l’escenari Juanola La Muralla, entre d’altres propostes. 
 
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. Pel Festival hi 
han passat artistes i formacions de reconeguda trajectòria com Jorge Drexler, Manel, Maïa Vidal, 
Standstill, Juan Perro, Las Migas, Retaule d’avars, Quimi Portet, Cançons de la veritat oculta, 
Martirio, Maria del Mar Bonet, 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, Ariel Rot, Albert Pla, Mayte Martín, Miguel Poveda o Feliu Ventura, 
entre molts d’altres. El Festival està organitzat per l’Ajuntament de Banyoles, produït per l’empresa 
Alter Sinergies i forma part de la xarxa A-petit.  
 
 
Més informació:     
Alda Rodríguez · Alter Sinergies  
www.aphonica.banyoles.cat 
comunicació@altersinergies.com 
671 384 584 


