ÍTACA PRESENTA LA PROGRAMACIÓ MÉS AMBICIOSA I
PARITÀRIA DE LA SEVA HISTÒRIA EN LA SEVA SETENA EDICIÓ
El festival amplia les seves dates, creix en nombre de concerts i programa
actuacions a una desena de poblacions amb la incorporació de l’Escala que permet
a ÍTACA ampliar horitzons a tot l’Empordà
Diego El Cigala, P
 egasus, M
 arc Parrot, C
 lara Peya, N
 úria Graham, Judit
Nedderman, Guillem Roma i Pavvla s’afegeixen a les actuacions ja anunciades de
Berri Txarrak, Albert Pla, Doctor Prats, Iseo & Dodosound with the
Mousehunters, Lágrimas de Sangre, Zoo, Suu, V
 andal, Lildami, Serial KIllerz i
Carles Pérez (Flaixbac)
En la seva habitual línia reivindicativa, el festival realitzarà una ‘Acció lila’ durant la
popular Pujada al Castell del Montgrí per donar suport als moviments que treballen
per la igualtat entre dones i homes, i solidaritzar-se amb les preses i exiliades
polítiques
La programació d’enguany és la més paritària de la història d’ÍTACA i aquest
equilibri entre homes i dones és un objectiu que el festival es marca per a futures
edicions
L'Escala. ÍTACA, CULTURA I ACCIÓ manté en aquesta setena edició el creixement
sostingut dels últims anys per consolidar-se com un dels principals festivals d’estiu a
la Costa Brava. El festival creix enguany en dates, ja que avança el seu inici al 20
d’abril i s’allarga fins el 7 de juliol; creix en nombre de concerts amb prop d’una
trentena d’actuacions, i creix en nombre de poblacions on programa les seves
activitats en incorporar l’Escala com a part del seu projecte d’ampliar horitzons a tot
l’Empordà. ÍTACA manté la seva aposta de programar concerts multitudinaris i
actuacions de petit format en alguns dels espais més bonics de la Costa Brava.
En la seva línia de consolidació, el festival presenta enguany el millor cartell de la
seva història amb una combinació d’artistes i bandes consolidades i de propostes
emergents, del panorama nacional i espanyol. En la presentació de la seva
programació que ha tingut lloc a l'Escala, el festival anuncia una desena de noves
actuacions entre les quals destaca el concert que Diego El Cigala oferirà a Calella
de Palafrugell, el 7 de juliol, a l’escenari de la platja de Port Bo i que tancarà el cap
de setmana de les tradicionals havaneres del municipi.
El concert de Diego El Cigala forma part de la gira internacional de commemoració
del quinzè aniversari de la sortida al mercat del seu aclamat disc Lágrimas Negras

en el què van participar Bebo Valdés, Israel Porrina ‘Piraña’ i Javier Colina. En la
seva única actuació a les comarques gironines, el ‘cantaor’ sevillà recuperarà els
temes d’aquest clàssic treball que va guanyar un Premi Grammy fusionant com
poques vegades les cançons clàssiques cubanes (Lágrimas Negras, Veinte años o
Se me olvidó que te olvidé) amb l’essència més pura del flamenc. Amb aquesta
actuació, el festival manté la seva recerca d’apropar-se a nous estils per oferir noves
sonoritats als seus espectadors. El Cigala s’acompanyarà en aquesta ocasió per
Jaime Calabuch, Jumitus, al piano; Marco Niemietz, al contrabaix, i Israel
Suárez
, Piraña, a la percussió.
La gira de comiat de Pegasus al JazzPera
Dels nous concerts anunciats també cal remarcar l’actuació de la mítica banda de
jazz 
Pegasus que, amb motiu del 40è aniversari de la fundació del grup, han decidit
realitzar una gira per acomiadar-se de tots els seguidors que els han donat suport i
han assistit als seus concerts. L’any 2020 farà 40 anys que un grup de músics amics
van fundar Pegasus, apostant per la música que els hi agradava i motivava: el jazz
fusió amb influències mediterrànies. Els seus membres originals Santi Arisa, Rafa
Escoté
, 
Josep Mas “Kitflus”, Max Sunyer i Dan Arisa inicien aquest mes d’abril
una gira que es perllongarà fins el desembre del 2020 amb un repertori que serà un
recull dels temes més emblemàtics enregistrats en els deu discs que composen la
seva discografia. Dins la seva gira faran parada a la dotzena edició del festival
JazzPeraque té lloc al municipi baixempordanès dins l’Ítaca.
Nous formats
El festival manté la seva aposta pels nous formats amb la programació de Refugi, un
espectacle íntim i personal del polifacètic Marc Parrot que té lloc en una petita iurta
de 9 metres de diàmetre. Amb la direcció escènica de Los Galindos, el músic
trenca les barreres de l’escenari i comparteix amb el públic un espai comú que no
permet trucs ni artificis.
Jugant amb els contrastos sonors i l’experimentació, l’acompanyen en L
 luís Cartes
,
a la bateria i a la guitarra, i el Dani Ferrer, als teclats, per acabar de vestir amb
senzillesa cançons essencials que configuren un moment de refugi únic en cada
concert. La iurta de Marc Parrot s’instal·larà al meravellós escenari de la Ciutat
Ibèrica d’Ullastret en una proposta que permetrà als espectadors sopar al mateix
recinte i realitzar una visita al conjunt monumental
En la mateixa aposta pels nous formats, el festival, amb la col·laboració de
l’
Ajuntament de la Bisbal d’Empordà i del Terracota Museu de Ceràmica
,
proposen una nova nit cultural en aquest equipament que inclourà diverses
propostes d’oci i que culminarà amb el concert de Pavvla, la jove revelació de
l’escena musical catalana que presenta el seu nou disc Secretly hoping you catch

me looking. Publicat a finals de l’any passat, aquest nou treball consolida el
creixement musical i personal de Pavvla que és l’artista indie amb més projecció del
nostre país avalada per crítica i públic. Abans de l’actuació de Pavvla, el públic
podrà gaudir de diverses propostes tant a l’interior com a la terrassa del museu:
actuacions musicals de petit format dels alumnes de l’Escola de Música Conrad
Saló
, activitats de l’Associació Ceramistes La Bisbal o una visita guiada exclusiva
i inèdita al magatzem del museu, tancat habitualment al públic i que s’obrirà durant
aquesta nit blanca de cultura. Una vesprada amb un aforament limitat per a poc més
de 200 persones que podran sopar al mateix espai amb un servei de food trucks
ubicat al recinte.
ÍTACA manté enguany el format de la Batalla de Galls que consisteix un acarament
musical entre dues figures destacades de l’escena actual. En aquesta edició tindran
l’honor de saltar al ‘galliner’ de la plaça de l’Església de Gualta, Judit Nedderman i
Guillem Roma. Els dos fan una aturada en els seus projectes personals per
enfrontar-se cara a cara sobre l’escenari i dialogar musicalment, repassant temes de
les seves trajectòries, revisant cançons dels contrincant i reinventant-se plegats. El
festival també anuncia els concerts de Núria Graham i de Clara Peya, que debuten
al festival ÍTACA. El surrealista escenari del Castell Gala Dalí - Púbol acollirà una
de les poques actuacions d’aquest any de Núria Graham en un concert exclusiu i
especial del talent precoç de l’escena catalana i una de les perles més brillants de la
cantera de Vic. La pianista i compositora Clara Peya, una de les creadores més
originals i úniques dels darrers temps en l'escena musical del país, arriba a ÍTACA
amb el seu un nou treball Estómac (Satélite K, 2018) en un concert que tindrà lloc al
Teatre Municipal de Palafrugell.
La Pujada al Castell del Montgrí, el 19 de maig, mantindrà enguany el seu esperit
reivindicatiu per fer un crit a favor de la igualtat entre dones i homes, i per
solidaritzar-se amb les preses i exiliades polítiques del nostre país. En un moment
en què s’estan qüestionant els moviments i les polítiques que han de permetre una
igualtat plena, el festival convertirà la popular marxa en una ‘Acció lila’ per
posicionar-se a favor del paper actiu de les dones en la nostra societat i per donar
suport a les dones del nostre país que injustament pateixen presó o exili pel seu
compromís amb la democràcia.
Com cada any, la proposta comptarà amb diverses actuacions musicals dalt del
castell, un dinar popular i el Tast de Vins DO Empordà més multitudinari del món
mundial, amb l’ajut de la DO Empordà i diversos cellers de la zona i l’empresa
d’embotits La Selva. Els detalls d’aquesta popular activitat del festival es donaran a
conèixer en les properes setmanes.
Com ja és habitual, el festival aposta per altres disciplines artístiques més enllà de la

música i enguany programa l’obra de teatre Ventura, al Centre Fraternal de
Palafrugell. Una proposta de teatre de proximitat portat a l’extrem, on el públic està
tan a prop que pot gaudir d’unes interpretacions més pròpies del cinema que del
teatre. Un espectacle dels actors David Planas i Meritxell Yanes que arriba al
festival que es representa per a només una vintena d’espectadors.
Bona venda d’entrades dels concerts ja anunciats
Aquestes actuacions s’afegeixen a les ja anunciades d’Albert Pla -que presentarà
Miedo a
 l’Espai Ter i que ja ha venut prop d’un 50% de les entrades-; dels grups que
formen la doble nit de concerts del cap de setmana de Sant Joan a l’Estartit -Berri
Txarrak
, 
Els Catarres, Doctor Prats, Iseo & Dodosound, Vandal, Roba Estesa
,
Lildami
, Pupil·les, Serial Killerz i d’un cap de cartell que s’anunciarà a finals de
mes-, i de les formacions que protagonitzen el primer concert del festival a l’Escala
el 20 d’abril -Lágrimas de Sangre, Zoo, Suu i Carles Pérez (Flaixbac)-. La nit de
concerts de Sant Joan manté un ritme de venda d’entrades superior a l’any passat
per aquestes dates i l’organització confia superar els 8.000 espectadors del 2018.
Així mateix, cal destacar l’elevada venda de la nit de concerts a l’Escala. Després
dels bons resultats de l’any passat, l’organització d’ÍTACA ha decidit mantenir la
ubicació dels concerts de Sant Joan a la Platja Gran de l’Estartit. El canvi
d’emplaçament ha permès millorar la confortabilitat dels espectadors, ampliant
l’espai d’aforament de la zona de concerts i incrementant els diversos espais.
Aquest any l’organització continuarà aplicant millores per oferir una experiència més
completa als espectadors en la primera gran festa de l’estiu a la Costa Brava.
Una programació molt paritària
La programació d’enguany és la més paritària de la història d’ÍTACA, amb la
participació de moltes artistes i grups formats exclusivament per dones o amb
integrants femenines. Aquesta paritat respon a la ferma voluntat de l’organització de
mantenir un equilibri entre la participació d’homes i dones al festival, tant en aquesta
com en futures edicions. El festival manté el seu esperit fundacional i a l’inici de
l’estiu
programarà propostes artístiques de qualitat a l’abast de tothom i per a tots els
públics. Durant més de tres mesos s’oferiran activitats a un preu assequible amb
l’objectiu de reivindicar la cultura com a dret bàsic. Perquè la cultura no és un luxe!
A tots els espais on se celebren concerts hi haurà servei de bar on els assistents
podran sopar a preus assequibles. Per aquesta raó, les portes sempre s’obren com
a mínim una hora abans de l’inici del concert.
Les entrades per a la sisena edició del festival ÍTACA ja estan a la venda al web
www.itacacultura.cat

Resum de concerts i preus de venda anticipada – Festival ÍTACA 2019
20/04/219 _ L’Escala _ Pàrquing Rec del Molí (Espai Barraques)
Zoo, Lágrimas de Sangre, Suu i sessió Flaixbac de Carles Pérez - A partir de 15€
11/05/2019 _ Palafrugell _ Teatre Municipal
Clara Peya – A partir de 12€
19/05/2019 _ Torroella de Montgrí - Castell del Montgrí
7ª Pujada al Castell del Montgrí – A partir de 13€
31/05/2019 _ Torroella de Montgrí _ Espai Ter
Albert Pla presenta ‘Miedo’ - A partir de 20€
02/06/2019 _ Gualta _ Plaça de l’Església
Batalla de Galls : Judit Neddermann - Guillem Roma - A partir de 15€ adults / 8€ menors
de 8 a 16 anys
06/06/2019 _ Ullastret _ Ciutat Ibèrica d'Ullastret
Marc Parrot presenta ‘Refugi’ – A partir de 15€
14/06/2019 _ Púbol _ Castell Gala Dalí
Núria Graham - A partir de 14€
15/06/2019 _ La Bisbal d’Empordà _ Terracota Museu de Ceràmica
Pavvla, Escola Música Conrad Saló i Associació Ceramistes La Bisbal – A partir de 15€
16/06/2019 _ Palafrugell _ Centre Fraternal
‘Ventura’ ambDavid Planasi Meritxell Yanes – A partir de 18€
22/06/2019 _ L’Estartit _ Platja Gran _ ÍTACA Sant Joan
Berri Txarrak, Doctor Prats, Iseo & Dodosound, Vandal i Pupil·les - A partir de 18€
23/06/2019 _ L’Estartit _ Platja Gran - ÍTACA Sant Joan
Els Catarres, Lildami, Roba Estesa, Serial Killerz + grup sorpresa - A partir de 10€
29/06/2019 _ La Pera _ Plaça Catalunya
Jazzpera 2019: Pegasus. Gira de comiat – A partir de 22€
07/07/2018 _ Calella de Palafrugell _ Platja de Port Bo
Diego El Cigala / Gira ‘15 anys Lágrimas Negras’ – A partir de 20€

Web: www.itacacultura.cat/ Facebook: www.facebook.com/pages/Festival-Í-taca//
Twitter: @itacacultura / Instagram:@itacacultura

