
Són cronistes gràfics del festival. I ens ajuden a recordar 
instants, veus, ambients i l’essència de l’(a)phònica. Aquesta 
exposició és una bona ocasió per recordar l’edició del 2019 a 
través de l’empremta de Txell Darné, Verónica Figueredo, Jaume 
Geli, Joanic, Xavier Moliner, Miquel Samaniego i Andrea Zayas.

Inauguració el divendres 18 de juny a les 20 h

Xavier Moliner, Joanic, Miquel Samaniego, Txell Darné,  
Andrea Zayas, Jaume Geli i Verónica Figueredo, il·lustradors
Enserio, coordinació
Espai Androna, disseny d’espai
Festival (a)phònica, producció

Horaris:
Dissabte 19 de juny: de 10 h a 14 h i de 16:30 h a 20:30 h
Del dijous 24 de juny: de 16:30 h a 20:30 h
Del divendres 25 al diumenge 27 de juny: de 10 h a 14 h i de 
16:30 h a 20:30 h

Txell Darné
La il·lustració m’evadeix i em deixa fluir. És una manera d’entendre 
i veure la vida. Pensar en com representar alguna cosa, de la millor 
manera, espontània, fresca. Rere les rialles de les petites, buscant 
alguna estona, sola o en companyia per deixar-me anar i donar 
vida a personatges de contes. La música, la natura, l’aire fresc, els 
llapis i els colors.

www.txelldarne.com
Instagram: @txelldarne

Verónica Figueredo
Entre l’animació i les coses de l’ànima vaig (pro)curant-me la 
vida. També creo projectes meus, i en participo en alguns d’altres 
ànimes. Aquests dibuixos ràpids (i sentits) en són uns clars 
exemples.

Instagram: @veronica_f_illustrauthora

Jaume Geli
El meu és un cas d’aparició espontània, en simbiosi amb (a)phònica. 
El que aquí hi dibuixo no té continuïtat més enllà d’aquests papers 
i dels dies que dura el festival. M’interessa aquest interval quasi 
anual, per l’oportunitat que em dóna de renovar els recursos en 
cada nova edició. Sense entrar en contradiccions, la matèria que 
treballo en el no-(a)phònica poca cosa té a veure amb aquestes 
il·lustracions. El cas és que els estímuls són diferents en origen; i 
les solucions, diverses.

Instagram: @jaume_geli
Facebook: jaume.geli
www.metgeli.wixsite.com/jaumegeli

Dibuix en directe EXPOSICIÓ
Del divendres 18 al diumenge 27 de juny
Fundació Lluís Coromina - Espai Eat Art
Gratuït

Dissetè Festival de la Veu de Banyoles
Del 24 al 27 de juny de 2021
www.aphonica.banyoles.cat



Joanic
Sovint tinc seriosos dubtes de les meves qualitats. Si aprofundeixo 
massa en una (posem per cas el pinzell)... aviat apreta el neguit 
d’oblidar-ne d’altres (diguem-ne les lletres). Així, entre deliris, 
llapis i obsessions que només oblido quan altres noves fixacions, 
compulsions o dèries les fan més petites... passen les coses 
importants (entre tanta deriva). Llavors bàsicament i entrant en el
mode autobiogràfic podria dir que la meva tasca existencial... és 
anar il·lustrant l’(a)phònica.

www.feresteq.com
Instagram: @geniut

Xavier Moliner i Milhau
Dibuixo taral·larejant qualsevol cosa, desactivo la hiperactivitat del 
cervell per reposar una estona. Miro, encaixo, dibuixo. El resultat 
no és el més important, l’estona passada observant i dibuixant 
és el que compta. Els projectes de fotografia i les escapades per 
dibuixar m’evadeixen, m’enriqueixen i em fan créixer. Professor 
de dibuix tècnic i projectes d’arquitectura efímera saturen el dia 
a dia.

www.androna.com
www.androna.com/blog
Instagram: @androna.foto.nu / @androna.sketch

Miquel Samaniego
Un cop eliminada la mandra de sortir de l’estudi i abandonar la 
comoditat del taller, et plantes al mig del Festival de la Veu de 
Banyoles amb un bloc, una caixa de colors i un llapis. Recuperes 
sensacions i l’alegria del dibuix, es trenca la rutina de pintar 
quadres de més gran format i de modelar fang.

Instagram: @miquelsamaniego

Andrea Zayas
Dibuixo per buidar-me. Dibuixo per omplir-te.
Dibuixo per entendre’m. Dibuixo per fer-te entendre.
Dibuixo perquè no em surten les paraules.
Dibuixo perquè m’escoltis.
Dibuixo perquè vull. Dibuixo perquè puc.
Dibuixo el que escolto.
Silenci.
Escolto els colors.

Instagram: @andreazayasbuchaca
Facebook: andreazayasil.lustracio 
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