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Del 18 al 21 de juny, el Festival de la Veu de Banyoles ha comptat amb més de 

40 activitats entre actuacions i activitats paral·leles  
 

EL FESTIVAL DE LA VEU DE BANYOLES TANCA 
AMB ÈXIT 4 DIES DEDICATS A LA VEU 

 
9 dels 15 espectacles que requerien entrada han exhaurit les localitats i les actuacions de 

l’escenari Juanola La Muralla han obtingut una molt bona afluència de públic 
 

 
Banyoles, 22 de juny de 2015.- El Festival de la Veu de Banyoles, (a)phònica, que va arrencar aquest 
dijous 18 de juny, tanca la dotzena edició amb una bona valoració tant pel que fa al públic assistent com 
per les propostes programades. Del 18 al 21 de juny s’han pogut veure una quarantena de propostes 
entre actuacions i activitats paral·leles. Dels 15 espectacles que requerien entrades, 9 han exhaurit totes 
les localitats. Mantenint la línia de les darreres edicions, pel que fa a la resta de les actuacions, han 
comptat amb una molt bona afluència de públic.  
 
Places, carrers i equipaments plens per seguir les actuacions de l’(a)phònica, que durant quatre dies ha 
fet de Banyoles la capital de la veu. Amb més del 65% de les propostes gratuïtes, el festival ha ofert una 
programació diversa, per a tots els públics, amb estils que han passat des de les havaneres a la cançó 
d’autor, passant pel pop, reggae, beatbox, coral, poesia o disco-funk, entre molts d’altres. Com ja és 
marca de la casa, el festival ha combinat veus consagrades amb d’altres més emergents, fet que ha 
permès al públic descobrir nous talents. L’organització en fa una valoració molt positiva, donant per 
assolits els objectius marcats per a aquesta dotzena edició.   
 
Pel que fa a les actuacions gratuïtes, les més concorregudes han estat les de The Gramophone 
Allstars Big Band, que amb 17 músics a l’escenari i les veus de Judit Nedderman i Yolanda i Katy Sey 
han ofert un gran final de festival a l’espai Juanola La Muralla. En aquest mateix escenari, grups com 
Fundación Tony Manero, BCN Beatbox, The New Raemon, Xarim Aresté o Marina BBface & The 
Beatroots han actuat davant d’un nombrós i entregat públic. La plaça del Teatre, recuperada com a 
escenari aquest any, ha obtingut una molt bona acollida, amb les actuacions de Halldor Mar, Les 
Anxovetes i Pantaleó. Finalment, entre les descobertes d’aquesta edició, cal destacar la de Daniel 
Lumbreras i també d’Isabel Vinardell & Isabelle Laudenbach, dues actuacions que s’han pogut veure 
a l’Espai Eat Art.  
 
Pel que fa a les actuacions que requerien entrada, cal destacar que Cor de Teatre ha exhaurit les 
localitats per a les tres funcions a l’Auditori de l’Ateneu, on ha estrenat oficialment el seu nou espectacle, 
L’altra cara. També han actuat amb l’aforament ple Ramón Rodríguez (The New Raemon) i Mazoni a la 
Barca Tirona. També s’han exhaurit les entrades per a l’espectacle familiar Voooox!, al Teatre Municipal. 
I, finalment, destacar que de les 4 funcions de Cor de Teatre Joves, que han estrenat l’espectacle 
Amb(o)ients, han esgotat l’aforament de la Llotja del Tint en 3 de les 4 funcions. Especialment 
emocionant pel públic assistent ha estat el concert de Paco Ibáñez a l’Estrella Damm Club Natació 
Banyoles, on ha presentat en primícia a les comarques gironines el repàs a la seva trajectòria sota el títol 
Vivencias. També molt emotives han estat les actuacions de Joan Margarit & Carles Margarit, on la 
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música i la veu poètica han anat de la mà en l’espectacle No era lluny ni difícil, i de Toti Soler, Joan 
Massotkleiner i Gemma Humet amb el seu particular homenatge a Ovidi Montllor. David Carabén amb 
La forma d’un sentit, Joan Miquel Oliver amb Pegasus, i Acorar de Toni Gomila, són algunes altres de 
les actuacions que s’han pogut veure durant aquests dies. 
 
 
Activitats paral·leles per una experiència global 
En la línia d’oferir un festival de ciutat, i que el públic pugui viure una experiència global al voltant de la 
veu, diverses entitats col·laboren al festival oferint tallers, exposicions, gastronomia, poesia... Una de les 
propostes que ha tingut molt bona acollida és el Tast de concerts, que s’ha organitzat per segon any en 
diversos establiments de la ciutat. S’hi han pogut veure les actuacions de grups emergents com Ferran 
#roadtrio, XY, Matthew McDaid, Emma Youth, Clave de Sur o Kinsale. Cal destacar que fins al 
diumenge 28 de juny encara es poden veure els exposicions de Teo Balzó (Genís Salvatella) i Més que 
veu a la Llotja del Tint; (a) 2015, a la Biblioteca Comarcal del Pla de l’Estany, i Remor, a l’Espai Eat Art 
(fins al 31 de juiol). Demà, dimecres 24 de juny, tindrà lloc la 15a Trobada de Cantaires del Pla de 
l’Estany a l’església de Santa Maria (17 h, gratuït). 
 
 
L’(a)phònica es repeteix 
Un any més, la imatge del festival ha explorat una vessant de la veu. En aquesta ocasió, s’ha incidit en la 
repetició a partir d’un element gràfic com és un lloro. El disseny és obra de l’estudi Enserio.  
 
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 hi han passat artistes i formacions de reconeguda trajectòria com Jorge 
Drexler, The Excitements, Manel, Maïa Vidal, Standstill, Juan Perro, Mishima, 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, 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, produït per l’empresa Alter Sinergies i forma part de la xarxa A-petit.  
 
 

 
Més informació:     
Alda Rodríguez · Alter Sinergies 
www.aphonica.banyoles.cat  
comunicacio@altersinergies.com  
671 384 584 


