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La guia imprescindible per anar a
l'Ítaca, Cultura i Acció
La sisena edició del festival ja està en marxa, del 17 de maig al 8 de juliol diverses
localitzacions de l'Empordà s'omplen de música

Festivals | Xavier Mercadé

La sisena edició del festival Ítaca, Cultura i Acció
porta des de 17 de maig, i fins al 8 de juliol,
omplint de música una desena de municipis del Baix Empordà, concretament llocs com la platja
de Port Bo a Calella, el Castell del Montgrí, el Museu Castell Gala Dalí de Púbol o el nucli
medieval de Pals. Aquest any s'han incorporat dos nous escenaris: el de la Ciutat Ibèrica
d'Ullastret ,i s'ha recuperat la plaça del Castell de la Bisbal.
El festival es posa en marxa amb l'arribada de l'estiu amb una combinació de música, teatre i
activitats lúdiques i de reflexió. L'objectiu del festival és aglutinar propostes culturals de qualitat a
preu assequible amb la finalitat de reivindicar la cultura com a dret bàsic.
Pel festival ja hi han passat noms com Maria Arnal i Marcel Bagés, Blaumut i David Mauricio,
Carmen 113, Mazoni i Enric Montefusco, La Banda Trapera del Rio i PD Ivanote. D'altra
banda, també ha fet accions reivindicatives com la sisena pujada al Castell del Montgrí per la
llibertat d'expressió i en solidaritat amb els presos polítics.
Aquests dies el festival arriba a l'equador, i amb menys d'un mes d'Ítaca encara queden molts
concerts per endavant. Concretament són aquests:
Asian Dub Foundation - La Haine Live Soundtrack
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15 de juny
Teatre de Palafrugell
Maika Makovski & Brossa Quartet Corda
16 de juny
Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí
Txarango + Che Sudaka + Doctor Krápula + Dj Karlixx
22 de juny
Sant Joan a l'Estartit - Platja Gran
Ebri Knight + Koers + Germà Negre + Pachawa Sound + Dj Gambeat Radio Bemba Sound
System
23 de juny
Sant Joan a l'Estartit - Platja Gran
El Petit de Cal Eril + Xarim Aresté + Fetus
29 de juny
Plaça del Castell de la Bisbal d'Empordà
Barcelona Jazz Orquestra
30 de juny
Plaça Catalunya de la Pera
Roger Mas
7 de juliol
Ciutat Ibèrica d'Ullastret
Albert Pla
8 de juliol
Calella de Palafruguell - Platja de Port Bo
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=SJrQrFv42vs
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