
Cultura i Societat

■ Diari de Girona DIVENDRES, 30 DE MAIG DE 2014 53

Font: (a)phònica Ddg

LA PROGRAMACIÓ
DEL 20 AL 24 DE JUNY

Dia/espectacle hora lloc preU

DIVENDRES, 20 DE JUNY
vinyoli comentat 19h llotja del tint gratuït

Maria coma 21:15h teatre Municipal de banyoles 8€ / 10€

Muchachito y sus compadres 22:45h auditori de l’ateneu de banyoles 15€ / 20€

the excitements 00:15h Juanola la Muralla gratuït

DISSABTE, 21 DE JUNY
germà negre en acústic 13h claustre del Monestir st. esteve 4€ / 5€

beatmob 18h i 18:30h plaça Major gratuït

Demostracions del jurat del 5è 19h Juanola la Muralla gratuït
campionat estatal de beatbox

5è camp. estatal de beatbox: 20h teatre Municipal de banyoles gratuït

llibert 21h la Factoria d’arts 10€ / 12€
escèniques de banyoles

Kitsch a la cova 22:45h auditori de l’ateneu de banyoles 10€ / 12€

Morgat Morgat 00h Juanola la Muralla gratuït

sanjosex 01h Juanola la Muralla gratuït

DIUMENGE, 22 DE JUNY
beatmob 11:30 h plaça Major gratuït

acció de ssM bighand 12:15 h plaça Major gratuït

carles belda i Marc serrats 13:30 h barca tirona 6 €

Jazz Machín 17:30 h claustre del Monestir st. esteve 5€ / 6€

soledad vélez 19 h Fundació lluís coromina – el puntal gratuït 

ssM bighand feat. laia cagigal 20 h auditori de l’ateneu de banyoles 8€ / 10€

Miquel gil i pep botifarra 21:30 h teatre Municipal de banyoles 8€ / 10€

Final del 5è 21:45 h Juanola la Muralla gratuït
campionat estatal de beatbox

la iaia 23 h Juanola la Muralla gratuït

DILLUNS, 23 DE JUNY
nyam! un tastet d’òpera 11:30 h Juanola la Muralla gratuït

DIMARTS, 24 DE JUNY
Miguel noguera 18 h teatre Municipal de banyoles 6€ / 8€

Micro-Zenit 19:30 h barca tirona 6€

Jorge Drexler 21 h estrella Damm c. natació banyoles 24,50 €

radio babel Marseille 22:45 h Juanola la Muralla gratuït

La imatge del festival enguany estarà relacionada amb el discurs i les campanyes electorals.  

aniol resclosa

The Excitements, Sanjosex, La
iaia, Soledad Vélez i els espectacles
Vinyoli comentat i Nyam! un tastet
d'òpera són els darrers noms que
s'incorporen al cartell de l'(a)phò-
nica, el Festival de la Veu de Ba-
nyoles, que se celebrarà del 20 al 24
de juny. En total, s’han programat
unes quaranta activitats entre ac-
tuacions i activitats paral·leles per
a tot tipus de públics.

Per al divendres, 20 de juny, un
dels espectacles que se suma als ja
anunciats Muchachito y sus com-
padres i Maria Coma és Vinyoli co-
mentat, un recital emmarcat en la
celebració del centenari del naixe-
ment de Joan Vinyoli que pretén
acostar als lectors una de les veus
líriques més autèntiques i potents
que ha donat la nostra poesia. El re-
cital, amb Olga Cercós i Miquel
Martín, tindrà lloc a la Llotja del Tint

(19 h, gratuït). El mateix dia, el fes-
tival també comptarà amb la ban-
da barcelonina The Excitements,
que, amb la presència escènica i la
força de la veu de Koko Jean, pre-
sentarà el seu irresistible còctel de
soul i rythm & blues de la vella es-
cola a l’escenari Juanola La Mura-
lla (00:15 h, gratuït). 

El dissabte, 21 de juny, a més de
Germà Negre en acústic, les semi-
finals del 5è Campionat Estatal de
Beatbox, Llibert, i Kitsch a la Cova,
es podrà escoltar el grup banyolí
Morgat Morgat que, després de re-
bre el Premi Joventut 2013 al Con-
curs Sona 9, està preparant el seu
primer disc. Actuarà a l’escenari
Juanola La Muralla (00 h, gratuït).
Seguidament, al mateix escenari,
Sanjosex presentarà el seu darrer àl-
bum, Festival, un repertori de can-
çons molt més elèctriques, vitals,
fresques i optimistes per acabar la

jornada (01 h, gratuït). 
Entre les actuacions que se su-

men a les anunciades per al diu -
menge (Carles Belda i Marc Serrats,
Jazz Machín, SSM BigHand feat.
Laia Cagigal, la Gran Final del 5è
Campionat Estatal de Beatbox i
Miquel Gil i Pep Botifarra) cal des-
tacar l’actuació de la cantant xile-

na Soledad Vélez, que amb el po-
der hipnòtic i abrasiu de la seva veu
presentarà les cançons del seu dar-
rer disc Run with wolves a la Fun-
dació Lluís Coromina – El Puntal
(19 h, gratuït). Per tancar la nit, el
trio osonenc La iaia portarà una
bona dosi de màgia a l’escenari Jua-
nola La Muralla amb el seu pop
electrònic amb un punt psicodèlic
i trencador (23 h, gratuït). 

El dilluns, 23 de juny serà el
torn dels més petits de casa, amb
un espectacle familiar encapçalat
per la mezzosoprano Susanna del
Saz i la soprano Elena Martinell.
Amb grans àries de compositors
com Puccini, Verdi, Offenbach,
Rossini i Mozart, l’espectacle Nyam!
un tastet d’òpera acostarà el món
del bel cantoals nens i nenes a par-
tir de 3 anys que s’apropin a l’esce-
nari Juanola La Muralla (11:30 h,
gratuït). 

I l’últim dia de festival, el dimarts,
24 de juny, a més de Mi guel No-
guera, Micro-Zenit, i Jorge Drexler,
s’ha programat el concert de Radio
Babel Marseille, un quintet mar-
sellès que actuarà per primera ve-
gada a Catalunya (Juanola La Mu-
ralla, 22:45 h, gratuït). 

A més de la programació oficial,
el festival comprèn una quinzena
d’activitats paral·leles relaciona-
des amb la veu com exposicions,
gastronomia o estades de veu. 

Les entrades
Tot i que bona part de les actua-
cions programades són gratuïtes, el
festival compta amb abonaments
amb descompte per a 4, 6 i 8 es-
pectacles. L’únic que no en forma
part és el concert de Jorge Drexler.
Es poden adquirir al web del festi-
val i a l’Oficina d’Atenció Ciutada-
na de de Banyoles. 
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The Excitements, La 
Iaia i Sanjosex també
actuaran a l’(a)phònica
Soledad Vélez  i «Vinyoli comentat» se sumen al cartell del festival,

per on passaran Jorge Drexler, Muchachito, Maria Coma o «Llibert»


LA IMATGE 

vota aphònica
El fil conductor serà el discurs de
les campanyes electorals

Després d’explorar les ves-
sants de la veu com a emissor

de missatges, emocions i sensacions,
enguany la imatge creada per l’estu-
di enserio es basa en el discurs, em-
marcat  en una campanya electoral
de festivals. 



El grup gironí Sentío Común
treu el seu primer disc, titulat Cu-
entaduende,que va ser enregistrat
a l’estudi de SoundClub de Lluís
Costa. El projecte musical està in-
tegrat per Jorge Cáliz, David Agui-
lera, Dani i Betty Sánchez, Rubén
Berengena, Vlado Kunca i José
Luís Curbón. Després de guanyar
el concurs Salt the musics, ara es-
tan seleccionats pel concurs Intro
de Girona. 
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Sentío Común treu 
el seu primer disc

MÚSICA

El ballarí Ángel Corella va insi-
nuar ahir la seva retirada després
de l'espectacle que el reunirà amb
el violinista Ara Malikian, A+A,
que s'estrenarà el 4 de juny al tea-
tre Tivoli de Barcelona. Corella va
suggerir que aquesta podria ser
una de les últimes ocasions en
què es podrà gaudir de la seva dan-
sa sobre l'escenari, ja que vol reti-
rar-se abans de convertir-se en
una «ombra» del que va ser.
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Ángel Corella insinua
que es retirarà aviat

DANSA

L’escriptor Sebastià Roig oferirà
dissabte, a dos quarts de vuit del
vespre, la conferència Això ho po-
dria fer una vaca al Mas d’en Dor-
ra, dedicada als ninotaires i l’art d’a-
vantguarda. Roig repassarà l’hu-
mor gràfic de principis del segle XX
i com els diaris convencionals, la
premsa satírica i les revistes juve-
nils ridiculitzaven els practicants
del cubisme, el surrealisme o de
qualsevol tendència innovadora. 

girona | DdG

Conferència de Sebastià
Roig al Mas d’en Dorra

ART


