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Respira: Un concert, una festa, 
una experiència, és el títol de l’ex-
periència ideada per Joan Dausà 
al recinte de la ciutat grega i ro-
mana d’Empúries (Museu d’Ar-
queologia de Catalunya), a l’Es-
cala. Unes actuacions previstes 
durant sis dies; 24, 25 i 26 de juny i 
2, 3 i 4 de juliol, i que ja han exhau-
rit entrades (w w w.joandausa.
com) en quatre d’aquestes dates.

Aquest esdeveniment exclusiu 
permetrà descobrir en directe les 
cançons del seu quart disc me-
sos abans que es publiqui, en un 
entorn que li ha servit de teló de 
fons durant la composició d’algu-
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‘Respira’ de Joan Dausà, a punt 
d’exhaurir totes les entrades
El nou esdeveniment 
tindrà lloc durant sis dies 
—24, 25 i 26 de juny i 2, 3 i 4 
de juliol— a la ciutat greco-
romana d’Empúries

seRan els únics conceRts 
que RealitzaRà Joan Dausà 
DuRant aquest estiu

actuacions exclusivesY

el DiRecte peRmetRà 
DescobRiR les cançons 
Del seu quaRt Disc

avançamentY

música. actuacions a l’escalaY

nes de les noves cançons. A més a 
més, a banda dels concerts, el re-
cinte del festival comptarà amb 
un espai Village, on abans i des-
prés de l’actuació el públic podrà 
degustar la gastronomia de l’Em-
pordà i fer una cervesa, un bon vi 
o còctels d’autor. Tancarà cadas-
cuna de les sis vetllades l’actua-
ció d’un DJ. n

GEMMA MARTZl’artista. tots els concerts seran al MaC d’Empúries

Buhos presentaran el dissab-
te a partir de les vuit del vespre 
al Teatre Municipal de Roses el 
seu nou espectacle, Teràpia col-
lectiva, un projecte pensat per 
a auditoris que mai havien fet 
abans, lluny de festivals, multi-
tuds i places majors. La música 
centrarà l’espectacle, però tam-
bé el teatre en formarà part, amb 
pinzellades de crítica social, hu-
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mor i sàtira, on el contacte di-
recte amb el públic i la contínua 
improvisació faran d’aquest es-
pectacle una experiència única. 
Com el seu propi nom indica, es 
farà ̀ teràpia col·lectiva’, tant per 
part dels artistes com pel públic.

Després del ple absolut assolit 
la setmana anterior amb l’actua-
ció del Mag Lari, el Teatre de Ro-
ses torna a penjar el cartell d’en-
trades esgotades per l’actuació 
dels Buhos. n

‘Sold out’ en el concert de 
Buhos al Teatre Municipal

música. actuació a RosesY

El grup. Els integrants de Buhos seran dissabte a roses BERNATAlMiRAll

Istiu. Aquest és el nom del nou 
festival de música que se cele-
brarà del 5 a l’11 de juliol a Cas-
telló d’Empúries. El nou esdeve-
niment musical se celebrarà du-
rant una setmana, de dilluns a 
diumenge, i inclourà una dotze-
na de concerts en espais amb en-
cant tant del centre històric com 
d’Empuriabrava. Tot i que el car-
tell complet es donarà a conèixer 
properament, avui dimarts a par-
tir de les 12 h ja es poden adquirir 
les entrades pels dos primers ar-
tistes confirmats: Marina Rosell i 
Joan Miquel Oliver.

La cantant serà l’encarregada 
d’obrir el festival el dilluns 5 de ju-
liol, a les 20.00 h al Pati Palau dels 
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Castelló d’Empúries presenta un nou 
festival musical per aquest juliol: ‘Istiu’
Es celebrarà durant la 
setmana del 5 a l’11 i ja hi 
ha confirmada l’actuació 
de Marina Rosell i Joan 
Miquel Oliver

música. neix un nou festival a la comaRcaY

ConfirMats. Joan Miquel oliver i Marina rosell seran dos dels artistes de la primera edició HORA NOVA

Comtes, amb el seu espectacle 
Cançons de la Resistència, una 
de les seves propostes més reei-
xides,  on recull i adapta cançons 
d’aquest tema creades durant la 
Segona Guerra Mundial i contra 
el nazisme.

L’actuació de Joan Miquel Oliver 
està prevista pel dimecres 7 de ju-
liol a les 20.30 h al passeig marí-
tim d’Empuriabrava. El cantant 
de Sóller celebra els quinze anys 
de la publicació del seu primer 
disc en solitari, Surfistes en cà-

mera lenta, amb una gira en què 
torna a presentar les cançons del 
seu debut discogràfic.

l’organització. L’Ajuntament 
de Castelló d’Empúries és l’enti-
tat que posa en marxa aquest nou 

festival de música. Istiu neix amb 
l’objectiu d’oferir una programa-
ció cultural de qualitat per a tota 
mena de públics i la voluntat de 
contribuir a la dinamització d’al-
tres sectors de la localitat, com la 
restauració, l’hostaleria o el co-
merç. L’aposta arribarà adaptada 
a la situació actual, aplicant totes 
les restriccions relacionades amb 
la covid-19, amb aforaments limi-
tats per garantir la distància mí-
nima de seguretat entre les per-
sones. Totes les actuacions  seran 
a l’aire lliure i les localitats oscil-
len entre els 100 i els 600 seients, 
en funció de l’espai. n

tinDRà una Dotzena D’ac-
tuacions en espais amb 
encant Del municipi

les localitats es posen 
aDquiRiR Des D’avui al web 
www.istiu.com

primera edició
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