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Les entrades per a Cor de Teatre, que dissabte i diumenge estrena oficialment 

l’espectacle L’altra cara, s’estan a punt d’exhaurir 
 

PACO IBÁÑEZ, JOAN MIQUEL OLIVER, ACORAR, 
BCN BEATBOX TRIO I XARIM ARESTÉ, PROPOSTES 

DESTACADES DEL DIVENDRES A L’(A)PHÒNICA 
 

Entre les activitats paral·leles cal destacar el concert de XY en el marc del tast de concerts 
 

 
Banyoles, 18 de juny de 2015.- El divendres 19 de juny ve carregat d’actuacions al Festival de la 
Veu de Banyoles, (a)phònica, que fins al diumenge 21 de juny omplirà de propostes de veu la capital 
del Pla de l’Estany. Entre les actuacions que s’hi podran veure destaquen les veus de Paco Ibáñez, 
Joan Miquel Oliver, Xarim Aresté, l’espectacle ideat especialment per al festival de BCN Beatbox 
Trio i el monòleg del mallorquí Toni Gomila Acorar. Durant aquesta jornada també es podrà 
participar en diverses activitats paral·leles.  
 
L’espectacle Acorar, interpretat per Toni Gomila i dirigit per Rafel Duran serà el primer que es podrà 
veure durant la segona jornada de festival. Multipremiat i reconegut tant per la crítica com pel públic 
el monòleg del mallorquí reflexiona sobre la identitat col·lectiva dels pobles (Teatre Municipal de 
Banyoles, 20:30 h, 8-10€). Seguidament, el també mallorquí i fundador d’Antònia Font Joan Miquel 
Oliver presentarà les cançons del seu nou disc, Pegasus (Sony Music, 2015) (Auditori de l’Ateneu 
de Banyoles,  21:45 h, 10-12 €). Més tard, arribarà un dels plats forts del festival, el ja anunciat Paco 
Ibáñez, que presentarà en primícia a les comarques gironines l’espectacle Vivencias. L’artista 
actuarà en un espai emblemàtic al costat de l’estany on ja va actuar fa 11 anys, en la primera edició 
del festival (Estrella Damm Club Natació Banyoles, 23:15 h, 15-18 €). Seguidament, els concerts 
passaran ja a l’escenari Juanola La Muralla, on s’estrenarà un espectacle ideat especialment per a 
l’(a)phònica, a càrrec de BCN Beatbox Trio. Sota aquest nom s’hi amaguen tres dels millors 
beatboxers catalans (Markooz, Pulmón i Zikan) que oferiran una mostra de les seves capacitats 
vocals (01 h, gratuït). Tancarà la nit el cantant i guitarrista de Flix Xarim Aresté, que presentarà les 
cançons del seu darrer disc, La rosada (Bankrobber, 2015) (01:30 h, gratuït). 
 
Les entrades anticipades i abonaments per als concerts de pagament són a la venda al web 
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 18:45 h). Cal destacar que per a les 
tres actuacions de Cor de Teatre, que estrena oficialment L’altra cara (dissabte i diumenge) les 
entrades estan a punt d’exhaurir-se. 
 
Pel que fa a les activitats paral·leles del festival, a més de les exposicions que s’hi poden veure, 
comença la iniciativa gastronòmica L’(a)rtista al plat, coorganitzada amb el Grup Gastronòmic del 
Pla de l’Estany. Així mateix, en el marc del tast de concerts, es podrà veure l’actuació de XY a 
Triops (19:30 h, gratuït), un grup format per la veu de Laura Cruells i el violoncel de Marçal Ayats, 
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que presentaran la seva proposta d’estàndards de jazz i bossa nova, clàssics dels Beatles, hits de 
Jorge Drexler, Djavan o Esperanza Spalding, o temes propis entre 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. 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 


