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Del 18 al 21 de juny, el Festival de la Veu de Banyoles programa més de 40 

activitats entre actuacions i activitats paral·leles  
 

DAVID CARABÉN, FUNDACIÓN TONY MANERO, JOAN 
MARGARIT & CARLES MARGARIT I COR DE TEATRE, 

ENTRE ELS ARTISTES QUE COMPLETEN L’(A)PHÒNICA  
 

Les entrades anticipades es posen a la venda demà, divendres 29 de maig, a les 10 h 
 

 
Banyoles, 28 de maig de 2015.- El Festival de la Veu de Banyoles, (a)phònica, ha presentat tota la 
programació que formarà part del cartell de la 12a edició, que tindrà lloc del 18 al 21 de juny a Banyoles. 
Entre les més de 40 activitats (actuacions i activitats paral·leles) cal destacar noms com el de David 
Carabén, Joan Margarit & Carles Margarit, Fundación Tony Manero, Joan Miquel Oliver o Cor de teatre, 
entre molts altres, que s’afegeixen als ja anunciats Mazoni, The New Raemon, Paco Ibáñez i Pantaleó. 
Les entrades i abonaments per a aquests espectacles es posaran a la venda demà, divendres 29 de 
maig, a partir de les 10 h.  
 
En aquesta dotzena edició, durant quatre dies les propostes de veu (d’estils i formacions molt diferents) 
tornaran a omplir la capital del Pla de l’Estany, repartides en una vintena d’espais. Seguint la línia dels 
anys anteriors, s’hi podran veure 23 actuacions i 19 activitats paral·leles per a tots els públics, amb 
artistes consagrats, combinats amb altres propostes més emergents. S’han programat 3 estrenes 
absolutes (un dels espectacles, ideat especialment per al festival) i dos espectacles que es presentaran 
per primera vegada a les comarques gironines.  
 
El Festival començarà el dijous 18 de juny amb els barcelonins Marina BBface & The Beatroots. 
L’excantant de The Pepper Pots i la seva banda presentaran els temes del seu darrer disc, Still Beating 
(Discmedi, 2015). Funk, soul i groove imparable a l’escenari principal del festival (Juanola La Muralla, 
22:15 h, gratuït). 
 
L’endemà, divendres 19 de juny, es podrà veure l’espectacle Acorar, interpretat per Toni Gomila i dirigit 
per Rafel Duran. 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, 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 
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Xarim Aresté, que presentarà les cançons del seu darrer disc, La rosada (Bankrobber, 2015) (01:30 h, 
gratuït). 
 
L’endemà, el dissabte 20 de juny, el festival arrencarà a la tarda, amb una de les sorpreses d’aquesta 
edició: Daniel Lumbreras. Sense un idioma concret, només amb sons i fonemes, l’artista barceloní canta 
cançons contemplatives, plenes de tints de música celta, africana, polinèsia, mantres sufís i bossa nova 
(Espai Eat Art, 18 h, gratuït). En un altre dels escenaris del festival, la Barca Tirona, Ramón Rodríguez 
(The New Raemon) oferirà un repàs a la seva trajectòria mentre navega per l’estany. Les entrades per 
aquest concert estan exhaurides (19 h). Més tard, el mateix artista, oferirà un concert amb tota la banda a 
l’escenari Juanola La Muralla (23:30 h, gratuït). El dissabte també tindrà lloc l’estrena oficial de L’altra 
cara, un nou espectacle de Cor de Teatre, que ofereix una oportunitat única per conèixer de primera mà 
la realitat de la formació vocal banyolina (Auditori de l’Ateneu de Banyoles, 19 h i 23 h i diumenge 21 de 
juny, 12 h, 12 €). Toti Soler, Joan Massotkleiner i Gemma Humet presentaran L’Ovidi, poema sense 
acabar, una proposta poètica i musical per commemorar el vintè aniversari de la mort d’Ovidi Montllor 
(Claustre del Monestir de Sant Esteve, 20:30 h, 8 € / 10 €). A la plaça del Teatre hi tindrà lloc el concert 
dels guanyadors del Premi Joventut del Concurs Sona 9: Pantaleó. El grup terrassenc avançarà les 
cançons que formaran part del seu disc de debut, Reina Victòria, que sortirà la tardor vinent (21:30 h, 
gratuït). Per tancar la nit, a l’escenari Juanola La Muralla, després de The New Raemon, hi actuarà la 
Fundación Tony Manero, considerada com una de les millors bandes de disco-funk de l’Estat espanyol. 
Amb la veu característica de Paquito Sex Machine i Miguelito Superstar, la banda ens portarà al terreny 
que millor coneix: la pista de ball (01 h, gratuït). 
 
La recta final del festival, el diumenge 21 de juny, ve carregada de propostes molt diverses. Per al públic 
familiar, s’ha programat Voooox!, una proposta de l’Auditori Educa recomanada per a nens i nenes de 0 
a 8 anys, que 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, 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 afroamericana dels seixanta i els 
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ritmes jamaicans. En aquesta ocasió, acompanyaran la cantant Judith Neddermann les veus de Yolanda 
i Kathy Sey (Juanola La Muralla, 22:15 h, gratuït). 
 
Seguint la línia d’altres edicions d’oferir un festival obert a la ciutat i assequible a la població, gran part de 
les propostes són gratuïtes i la resta amb entrades de 5 € als 15 € (18 € a taquilla). Les entrades 
anticipades i els abonaments (per a 3 o 6 espectacles i pel taller i l’espectacle familiar) es podran adquirir 
a partir de demà divendres 29 de maig a les 10 h 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). 
 
 
Més activitats paral·leles 
Tallers, exposicions, gastronomia, poesia... El Festival de la Veu de Banyoles compta amb una sèrie 
d’activitats paral·leles per tal que el públic pugui explorar la veu de formes molt diverses i visqui el festival 
d’una manera global. La col·laboració amb diverses entitats del Pla de l’Estany és un dels factors que fa 
possible el gruix d’aquestes activitats. En aquesta ocasió, una de les que s’ha ampliat després de la bona 
acollida de l’any passat és el Tast de concerts: una proposta que té lloc en diversos establiments de la 
ciutat on es podran sentir grups emergents com Ferran #roadtrio, XY, Matthew McDaid, Emma Youth, 
Clave de Sur o Kin Sale. 
 
 
L’(a)phònica es repeteix 
Un any més, la imatge del festival explora la veu. En aquesta ocasió, s’incideix 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 


