
 

 
 

 
El Festival de la Veu de Banyoles inicia un cap de setmana amb 40 activitats 

per a tots els públics al voltant de la veu 
 

LES VEUS DE MAYTE MARTÍN, RAMON MIRABET, 
SANJOSEX, VOX BIGERRI I LA MATA DE JONC, I 
IVAN BENET, DONEN EL TRET DE SORTIDA DEL  

FESTIVAL (A)PHÒNICA AQUEST DIVENDRES  
 

Últimes entrades a la venda per a tres espectacles de dissabte: Micah P. Hinson, Maria del 
Mar Bonet i Borja Penalba i la segona sessió de Germà Negre: Els àngels fan ballades 

 
 

 
Banyoles, 21 de juny de 2016.- Aquest divendres 24 de juny arriba la 13a edició del Festival de la Veu 
de Banyoles, (a)phònica, que fins al 26 de juny omplirà de propostes de veu la capital del Pla de l’Estany. 
Entre els artistes que donaran el tret de sortida al festival cal destacar les veus de Mayte Martín, Ramon 
Mirabet, Sanjosex, Vox Bigerri i la Mata de Jonc, i Ivan Benet, entre d’altres. 
 
El Festival arrencarà amb l’estrena absoluta de l’espectacle Eclèctic, coproduït amb el Festival de la 
Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols, en què hi participen gairebé un centenar de cantaires d’entre 12 i 
20 anys (17 h i 19 h, Auditori de l’Ateneu de Banyoles, 8 €). A continuació, a l’escenari principal del 
festival s’hi podrà veure la proposta de polifonies vocals del Pirineu gascó de Vox Bigerri (una de les 
formacions més reconegudes d’aquest estil musical) i de la formació empordanesa La Mata de Jonc, 
que presentaran l’espectacle conjunt Gascons i Catalans (19:30 h, Juanola La Muralla, gratuït). 
Seguidament, a la Barca Tirona, el cantautor empordanès Sanjosex oferirà les seves cançons tot 
navegant pel paratge natural de l’estany (20:30 h, Barca Tirona, entrades exhaurides). També actuarà en 
aquesta primera jornada el reconegut actor Ivan Benet, que interpretarà l’aclamat monòleg Informe per a 
una Acadèmia (21:30 h, Teatre Municipal de Banyoles, 8 €), un espectacle distingit amb el Premi Butaca 
2014 a la millor música original per Sílvia Pérez Cruz i a la millor escenografia per Jordi Queralt, i als 
Premis de la Crítica 2014 al millor actor principal i a la millor escenografia. Més tard serà el torn de la 
cantaora i cantautora Mayte Martín, que estrenarà oficialment a Banyoles el seu projecte més personal, 
Tempo Rubato, en el  mateix escenari on va actuar l’any 2007 en la quarta edició del festival. Ho farà 
acompanyada de músics de reconeguda trajectòria com Pau Figueres a la guitarra i el quartet Qvixote 
(23 h, Estrella Damm Club Natació Banyoles, 15€-18€). Aquest és un espectacle forjat lentament i a cop 
de vivència, amb matisos clàssics i flamencs que desprenen una intensa càrrega emocional. Tancarà la 
nit Ramon Mirabet, una de les referències musicals del moment, que presentarà el seu segon disc 
Home is where the heart is (Warner Music, 2016) (00:15 h, Juanola La Muralla, gratuït). 
 
 
Últimes entrades a la venda per alguns espectacles de dissabte 
A tres dies de començar el Festival de la Veu de Banyoles, (a)phònica, les entrades per als concerts de Micah 
P. Hinson, Maria del Mar Bonet i Borja Penalba i de la segona sessió de Germà Negre: Els àngels fan 
ballades, que tindran lloc el dissabte 25 de juny, estan a punt d'exhaurir-se. 



 

 
 

 
Les entrades i abonaments (4, 6 o 8 espectacles) per als concerts es poden adquirir 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 dijous de 8:30 h a 18:45 h i divendres de 8:30 h a 16:45 h).  
 
 
Inauguració de cabosanroque desmuntant Paul Fuster 
Més enllà dels concerts, el festival compta amb diverses activitats paral·leles. El mateix divendres 
s’inaugurarà la instal·lació cabosanroque desmuntant Paul Fuster al Museu Arqueològic. Una 
instal·lació sonora en què, mitjançant un dispositiu electrònic i els Sis Tristos Trons, es podran formar 
noves cançons de Fuster, amb infinitat de combinatòries. També es poden visitar les exposicions La veu 
dels sense veu a la Fundació Lluís Coromina – Espai Eat Art, i Amb un dimoni a cada orella, del 
col·lectiu Nuboläris (Xavi Lloses, Àlex Pallí i Nei Albertí) a la Llotja del Tint. També cal destacar el tast de 
concerts, que divendres comptarà amb el grup de pop psicodèlic Roig! (Ateneu Bar, 21:30 h, gratuït), i 
Paula Grande (Triops, 18 h, gratuït).  
 
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, Maïa Vidal, Joan Margarit & Carles Margarit, Standstill, Juan Perro, Mishima, 
Las Migas, Joan Miquel Oliver, Quimi Portet, Cançons de la veritat oculta, Martirio, Najwa, 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, Miguel Poveda o Feliu Ventura, entre molts d’altres. El Festival està organitzat per 
l’Ajuntament de Banyoles, gestionat integralment 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 
 
 
 


