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També es poden visitar altres mostres com la instal·lació sonora Més que veu i 
la de Teo Balzó (Genís Salvatella) a la Llotja del Tint 

 

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ REMOR A 
L’ESPAI EAT ART EN EL MARC DE L’(A)PHÒNICA 

 
És una de les activitats paral·leles de la 12a edició del Festival de la Veu de Banyoles, 

(a)phònica, que arrenca el proper dijous 18 de juny amb més de 40 activitats 
 

 
Banyoles, 15 de juny de 2015.- L’Espai Eat Art acollirà des de demà dimarts 16 de juny i fins al proper 
divendres 31 de juliol l’exposició Remor, una de les activitats paral·leles del Festival de la Veu de 
Banyoles, (a)phònica, que arrencarà el proper dijous 18 de juny i tindrà lloc a la capital del Pla de l’Estany 
fins al diumenge 21 de juny. 
 
Remor és una aproximació artística, sonora i visual a un fragment dels 90 anys d'història del Club 
Natació Banyoles. En aquesta mostra -coorganitzada per la Fundació Lluís Coromina i amb la 
col·laboració del Club Natació Banyoles-, a partir de tres elements simbòlics (una barca de rem antiga de 
fusta, els rems i els sons de l'aigua) es condueix la mirada i l'oïda de l'espectador cap a remors de temps 
passats i presents. Una manera d’explorar la veu de l’estany. La inauguració tindrà lloc demà dimarts 16 
de juny a les 20 h, amb la presència dels curadors de la mostra, l'artista Josep Masdevall i el crític d'art 
Ricard Planas. 
 
A més d’aquesta exposició, ja es poden visitar dues mostres més: per una banda, la instal·lació sonora 
Més que veu a la Llotja del Tint, realitzada pels alumnes/artistes del Màster en Art Sonor de la 
Universitat de Barcelona (UB), dirigit per Josep Manuel Berenguer. Es tracta d’una instal·lació que 
estudia la transformació de la veu, explorant-ne l’expansió acústica i permetent al visitant submergir-se 
en el seu interior. Així mateix, a través del telèfon mòbil, el públic pot influir en el seu comportament i 
generar nous paisatges sonors. Per altra banda, al mateix espai, es pot visitar l’exposició de Teo Balzó 
(Genís Salvatella), amb un recull de les seves il·lustracions: reflexos visuals dels seus propis poemes. 
 
El Festival arrencarà el proper dijous 18 de juny i tindrà lloc a la capital del Pla de l’Estany fins al 
diumenge 21 amb més de 40 actuacions i activitats paral·leles amb la veu com a fil conductor. Entre els 
artistes que hi participaran cal destacar Paco Ibáñez, David Carabén, Joan Miquel Oliver, Joan Margarit 
& Carles Margarit, Toti Soler, Joan Massotkleiner i Gemma Humet o La Fundación Tony Manero, entre 
molts d’altres. Les entrades anticipades i els abonaments ja són a la venda a 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). 
 
 
Més informació:     
Alda Rodríguez · Alter Sinergies 
www.aphonica.banyoles.cat  
comunicacio@altersinergies.com  
671 384 584 


