
 

 
 

 
Entrades exhaurides per al concert de Maria del Mar Bonet i Borja Penalba per al dissabte 

 
L’(A)PHÒNICA ENCARA LA RECTA FINAL AQUEST DIUMENGE 
AMB UNA DESENA DE PROPOSTES, AMB VEUS COM LES DE 
MAIKA MAKOVSKI, NIÑO DE ELCHE, I LLUÍS GAVALDÀ I TRAU 

 
El Festival de la Veu de Banyoles obre el festival amb gran afluència de públic 

 
 

 
Banyoles, 25 de juny de 2016.- El Festival de la Veu de Banyoles, (a)phònica, encara la seva tercera i 
última jornada carregat de propostes al voltant de la veu. Artistes com Maika Makovski, Niño de Elche, 
Lluís Gavaldà i Trau o Maria Arnal i Marcel Bagés són alguns dels que actuaran aquest diumenge 26 de 
juny. 
 
L’última jornada del festival començarà amb una proposta familiar, Lluís Gavaldà i Trau, que 
presentaran per primera vegada a les comarques gironines Jugant amb els clàssics, un concert en què 
reinterpreten cançons del pop dels seixanta (11 h, Juanola La Muralla, gratuït). Al migdia, Maria Arnal i 
Marcel Bagés oferiran la seva particular proposta de cançó popular plasmada a l’EP Verbena 
(autoeditat, 2016) (12 h, Fundació Lluís Coromina – Espai Eat Art). A la tarda, el Quartet Mèlt, 
guanyadors de la tercera edició del programa Oh Happy Day de TV3, presentaran la seva proposta vocal 
per a tots els públics amb totes les entrades exhaurides des de fa setmanes (18 h, Claustre del Monestir 
de Sant Esteve). Més tard, es podrà gaudir del doo-wop de Velvet Candles, una banda catalana que 
reivindica aquest estil popular sorgit del rythm & blues als Estats Units (19 h, plaça del Teatre, gratuït). 
Pràcticament a la mateixa hora, arribarà per primera vegada a les comarques gironines la proposta 
arriscada del cantaor i artista multidisciplinari Niño de Elche (19:15 h, Teatre Municipal de Banyoles, 8€-
10€). A continuació, la veu de Celeste Alías s’unirà al piano de Marco Mezquida per presentar el disc 
Llunàtics (Temps Record, 2015) (20:45 h, Auditori de l’Ateneu de Banyoles, 8€-10€). Tancarà el festival 
la presentació oficial a les comarques gironines del disc recent editat Chinook Wind (Warner Music, 
2016) de Maika Makovski. Acompanyada del Quartet Brossa, l’artista tornarà a l’(a)phònica per oferir el 
seu setè álbum a l’escenari Juanola La Muralla (22:15 h, gratuït). 

 
Entrades exhaurides 
Les entrades per al concert de Maria del Mar Bonet i Borja Penalba per al dissabte 25 de juny s’han 
exhaurit. Aquest és el setè espectacle de la 13a edició del festival que exhaureix totes les localitats. 
 
Concerts de divendres 
El Festival de la Veu de Banyoles ha arrencat aquest divendres 24 de juny amb una gran afluència de 
públic, que han omplert de gom a gom alguns dels espais de la ciutat per seguir les propostes. És el cas 
de l’escenari Juanola La Muralla, on s’han pogut sentir les polifonies gascones i les tradicionals catalanes 
amb Vox Bigerri i La Mata de Jonc, i el darrer disc del cantautor Ramon Mirabet. L’escenari Estrella 
Damm Club Natació Banyoles també s’ha omplert del públic que ha pogut descobrir el nou projecte de 
Mayte Martín, Tempo Rubato. A la Barca Tirona, el cantautor de La Bisbal d’Empordà Sanjosex ha actuat 



 

 
 

mentre navegava per l’estany. A l’Auditori de l’Ateneu, s’hi han pogut sentir les veus d’Eclèctic. I pel que 
fa als Tast de concerts, s’han pogut escoltar les propostes de Roig! i Paula Grande. 
 
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 
 
 
 


