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41è FESTIVAL DE MÚSICA DE BEGUR 
DEL 27 DE JULIOL AL 18 D’AGOST del 2018 
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Nascut el 1977, el Festival de Música de Begur s’ha convertit en un dels festivals amb més 
tradició de la Costa Brava. La seva filosofia és oferir concerts de qualitat, però alhora 
assequibles per a un gran públic, així com una diversitat d’estils que aquest any van des del 
soul a la cançó o el pop, passant pel flamenc i altres ritmes. Una programació adreçada a la 
gent de Begur i als seus estiuejants, tant habituals com ocasionals, però amb voluntat 
d’aportar un valor afegit a l’oferta cultural i ser també un element de promoció del municipi. 

 

 

1. 41ª edició. 

L’objectiu d’aquesta nova edició és consolidar els espais d’exhibició que s’han anat obrint 
per al festival, incorporant enguany també Sa Tuna, i seguir reflectint l’eclecticisme artístic i 
cultural de Begur. Tot això, apostant sempre per la qualitat, amb una programació atractiva i 
amb capacitat de projecció i captació de públic, fent alhora de reclam i de promoció cultural 
d’una de les poblacions i d’uns dels entorns més atractius de la Costa Brava. 

 
Tot i la llarga trajectòria que té aquest festival, segueix amb prou marge de millora per 
arribar al nivell desitjable; i té moltes possibilitats d’assolir aquest nivell. Per això ens sembla 
oportú seguir posant en valor aquesta nova etapa, que suposa un salt qualitatiu per donar al 
festival el renom que mereix, pensant, a més, que la seva llarga tradició juga a favor 
d’aconseguir-ho. 

 
Els concerts del festival tindran lloc els divendres entre el 27 de Juliol i el 18 d'Agost del 
2018, en diferents escenaris: les Escoles Velles, el Mas d’en Pinc, el nucli antic d’Esclanyà, Sa 
Riera i Sa Tuna. 

 

2. Proposta Artística 
 
2.1 Ideari 

 
Fer un Festival ‘amable’ i amb qualitat 

 
Actualment hi ha molts festivals de música a Catalunya, i especialment a la Costa Brava. En el 
cas del festival de Begur és bo, com fins ara s’ha fet, cenyir-se principalment a la música, 
amb una programació equilibrada de diferents estils que engresquin a públics diversos 
(edats, cultures, afinitats, etc.). També ha de ser un festival ‘d’estiu’ en el  sentit més lúdic 
culturalment parlant, intentant ponderar la qualitat de les propostes amb el ‘divertiment’ 
desitjable. D’això parlem quan parlem de fer un festival ‘amable’. 
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La qualitat, donat que es tracta d'un festival amb una oferta limitada, ha de ser el repte més 
important en la programació, a més d’una contrastada capacitat de convocatòria i una 
difusió adient per poder fer-ho sostenible. Si bé el terme qualitat pot resultar molt subjectiu, 
només cal seguir en tot moment una sèrie de criteris contrastats per tal d’assegurar una 
elecció òptima d’artistes i repertoris.  

 
2.2 Espais i format 

 
Fins ara, el pati de les Escoles Velles és el lloc on s’han fet més concerts. Aquest espai i el 
Mas d’en Pinc concentren les sessions de pagament del festival, amb cadires no numerades. 
Els concerts gratuïts es reparteixen entre el Castell -des d’on es dóna el tret de sortida amb 
una cercavila-, el nucli antic d’Esclanyà, la plaça de l’Esglèsia de Sa Tuna i la platja de Sa 
Riera. 

 
2.3 Projecció 

 
El festival s’ha d’aprofitar com una plataforma de visualització del poble, procurant el màxim 
ressò possible, però incidint molt especialment en la difusió al públic potencial al qual va 
dirigit, que resideix o estiueja a Begur i rodalies durant el mes d’agost, amb el desig comú de 
formar part dels circuits de turisme cultural de qualitat, i alhora, oferir a la gent del municipi 
una proposta musical que els pugui engrescar. 

 
Treballar en la comunicació del festival per a posicionar-lo dins la marca Costa Brava Girona 
Music Festivals, promoguda en l’àmbit internacional pel Patronat de Turisme Costa Brava 
Girona, així com difondre la programació en els àmbits nacional i local, han de ser els reptes 
de futur més immediat. 

 
3. Gestió i organització. 

 
L'Ajuntament és propietari del Festival de Música de Begur i dels recintes on es fan els 
concerts. RGB assumeix pel seu compte i risc l'organització, gestió i administració del 
festival, amb una aportació econòmica de l'Ajuntament, per a l'organització del 41è Festival 
de Música Begur, i duu a terme totes les tasques que requereixen aquesta mena 
d’esdeveniments culturals. 

 
La subcontractació amb una empresa gestora garanteix que cadascuna de les parts motores 
del festival –Ajuntament i empresa gestora- tinguin perfectament definits i delimitats els 
seus deures, objectius i responsabilitats. 
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4. Programació 
 

Hem confeccionat la programació a partir del model proposat per l'Ajuntament i segons els 
recursos econòmics que hi pot destinar, seguint un criteri artístic per continuar donant 
passes endavant en la proposta que habitualment ha presentat el festival. 

 
27 JULIOL MOBY DIXIE 
“Baixada del Castell”. 
Acte inaugural a les 19.30h al Castell de Begur i baixada cap al centre del poble. Cercavila fins 
a les Escoles Velles. Gratuït 

 

ELS AMICS DE LES ARTS - Pop 
22.30h Pati de les Escoles Velles. Sense cadires. 22€ anticipada / 25€ Taquilla 

 
1 AGOST 
JU – Cançó 
19.30h Esclanyà. Nucli Antic. Cadires sense numerar. Gratuït. 

 
3 AGOST 
MYLES SANKO – Soul/Jazz 
22.30h Pati de les Escoles Velles. Sense cadires. 22€ anticipada / 25€ Taquilla 

 
7 AGOST 
DUQUENDE I CHICUELO – Flamenc 
22.30h Mas d’en Pinc. Cadires sense numerar. 
20€ Anticipada / 25€ Taquilla 

 

10 AGOST 
JUDIT NEDDERMANN – Pop 
22.30h Pati de les Escoles Velles. Cadires sense numerar. 15€ anticipada / 18€ Taquilla 

 

11 AGOST 
REGGAE PER XICS – Infantil 
18.30h Plaça de Sa Tuna. Gratuït. 

 
THE PENGUINS BAND – Reggae 
23.30h Plaça de Sa Tuna. Gratuït. 
 
14 AGOST 
PRESIDENT XAI – Soul i Ska. 
20h. Sa Riera. Gratuït. 

 

17 AGOST 
MARIA ARNAL I MARCEL BALLÉS – Cançó 
22.30h Pati de les Escoles Velles. Cadires sense numerar. 15€ anticipat / 18€ Taquilla 
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Activitat complementària al festival: 
 

18 AGOST 
HOMENATGE A CARMEN AMAYA – Flamenc. Tablao. 
19.30 i 22.30h Pati de les Escoles Velles. Cadires sense numerar. 
19.30h. 25€ anticipat / 30€ Taquilla 
22.30h. 30€ anticipat / 40€ Taquilla 
 
ORGANITZAT PER L’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DE BEGUR 

 
 
 
 

5. Detall de programació. 

 
Programació 41a Edició. 2018 

 
27 JULIOL MOBY DIXIE 
“Baixada del Castell”. 
Acte inaugural a les 19.30h al Castell de Begur i baixada cap al centre del poble. Cercavila fins 
a les Escoles Velles. Gratuït 

 

Moby Dixie és una formació del Vallès Oriental (Barcelona) dedicada a tocar jazz tradicional a 
l’estil dixieland, tal com ho feien les bandes de Nova Orleans i Chicago de començaments del 
s. XX. 
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27 JULIOL 
ELS AMICS DE LES ARTS - Pop 
22.30h Pati de les Escoles Velles. Sense cadires. 22€ anticipada / 25€ Taquilla 

 
Els Amics de les Arts tornen amb Un estrany poder, un nou disc enregistrat a Glasgow sota la 
producció de l'afamat Tony Doogan (Mogwai, Belle & Sebastian, Teenage Fanclub..). Dotze 
cançons marca de la casa, carregades d'energia i dotades d'un so veritablement 
espectacular. Més de dos anys després del magnífic Només d'entrar hi ha sempre el 
dinousaure (2014), el quartet barceloní presenta Un estrany poder. 
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1 AGOST 
JU – Cançó 
19.30h Esclanyà. Nucli Antic. Cadires sense numerar. Gratuït. 

 
“Temes que fusionen el pop i el reggae. Música, color i expressió conviuen en un instant dins 
d’un procés temporal que acaba inevitablement." 

 
Des de Gurb, Judit Puigdomènech “Ju” presenta aquest any un nou disc ple de claror, fresc, 
jove, sincer i viu, que recull cançons que parlen d’emocions, de les ganes de viure, dels drets 
humans, de la senzillesa però al mateix temps de la complexitat, de la lluita, la superació 
personal i de la intuïció. 
L’agost de 2016 va publicar el seu primer disc “El Món es Mou”, i el 2017 obté el Premi Èxit 
coma finalista al concurs Sona9.  
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3 AGOST 
MYLES SANKO – Soul/Jazz 
22.30h Pati de les Escoles Velles. Sense cadires. 22€ anticipada / 25€ Taquilla 

 
Amb aquest tercer àlbum, el cantant, compositor, productor, músic, dissenyador i 
cinematògraf Myles Sanko afegeix un altre capítol al seu particular i intens viatge. «Just 
Being Me parla d'amor, esperança i política i té un tros de mi a cada part», comenta. 

 

Artistes polifacètics de tan alt nivell són una raresa avui en dia; es defineix com un autor que 
es diverteix creant, el que dóna com a resultat un treball molt honest, fet a mà, signat per ell 
des del principi fins al final: compon i escriu les lletres, els ritmes, les melodies; la seva afició 
és la fotografia, dissenya les seves pròpies portades, i grava i edita els videoclips. 

 
«Just Being Me és una mirada al que vaig fer anteriorment i l'inici d'un nou viatge. Tracta 
tant de mi com a ésser humà com del fet de compartir», conclou Myles Sanko. «Com a 
lletrista i músic tens l'instrument per compartir amb els altres, ja sigui la música gravada o a 
l'escenari. I com a artista, has de fer el màxim amb aquest particular do», afegeix. 
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7 AGOST  

DUQUENDE I CHICUELO – Flamenc 
22.30h Mas d’en Pinc. Cadires sense numerar. 
20€ Anticipada / 25€ Taquilla 

 
Duquende i Chicuelo són dues de les figures més destacades del panorama flamenc. Aquests 
artistes consagrats amb gran complicitat a l'escenari uneixen el seu art al ‘cante’ i la guitarra, 
formant un duo musical ple de talent. Una col·laboració que, sens dubte, suposa una de les 
cotes de més qualitat del flamenco actual. 

 
Juan Cortés 'Duquende' va debutar als vuit anys de la mà del mateix Camarón de la Isla i va 
acompanyar durant 18 anys Paco de Lucía, a qui considera el seu ‘pare en l'art’ i al qual 
sempre homenatja en les seves actuacions. Paco de Lucía va definir Duquende com «un 
monstre, posseïdor de la màgia del cante, de la inspiració i la tècnica». 

 
Per la seva banda, Juan Gómez 'Chicuelo' és un prodigi de la guitarra des de la infància. A 
més d'intèrpret i compositor, Chicuelo també és productor i director musical de reconegut 
prestigi a tot Europa, Estats Units, Amèrica Llatina i Japó. Ha estat guitarrista de tots els 
grans ‘cantaores’ flamencs i de músics de jazz. 
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10 AGOST 

 

 

JUDIT NEDDERMANN – Pop 
22.30h Pati de les Escoles Velles. Cadires sense numerar. 15€ anticipada / 18€ Taquilla 

 
Nua (Satélite K, 2018) és el tercer disc de Judit Neddermann, un disc on es ‘despulla’. Un disc 
que explora el pas a l'etapa adulta mirant i integrant la infància, no defugint-la. Cançons que 
celebren els cicles que ens proposa la vida, regits per les benvingudes i els comiats. És un 
disc que, a diferència dels anteriors, mira cap enfora, que ens porta des de l'emoció més 
íntima a la reflexió més ample del món on vivim, que condemna la impunitat policial, que es 
pregunta on són les víctimes sempre innocents, que canta al seu poble, que busca la llum. 

Pop, folk i world music es fusionen sota la producció de Pau Figueres per servir onze cançons  
originals  i dues  versions,  una tradicional  ibèrica i una cançó de Fito Páez.  Un àlbum 
concebut per tal de mostrar-se nua, sincera i compromesa amb el moment que viu. 
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11 AGOST 

 

 

REGGAE PER XICS – Infantil 
18.30h Plaça de Sa Tuna. Gratuït. 

 
Fa ja uns quants anys des que la banda de Sant Feliu de Llobregat The Penguins Band va 
posar en marxa el seu exitós i divertit projecte Reggae Per Xics. I aquí segueixen, alegrant la 
vida de pares i fills amb un espectacle on apropen els sons jamaicans als nens, convertint les 
seves actuacions en una festa per als més petits i en una experiència per compartir en 
família. 

Ara, The Penguins se sumen al Festival de Música de Begur per apropar a terres gironines 
aquesta «proposta musical, pedagògica, transversal i intergeneracional, on es crea una 
interacció molt especial que només es pot aconseguir amb la música». 

L'espectacle Reggae Per Xics porta centenars d'actuacions a les seves espatlles. Ha donat peu 
a discos i a un documental (The Penguins & Reggae Per Xics. L'impuls de la música) i l'any 
2015 va rebre el Premi ARC a Millor Espectacle per a Públic Familiar. 
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THE PENGUINS BAND – Reggae 

 

 

  23.30h Plaça de Sa Tuna. Gratuït. 
 
 

The Penguins, la polifacètica banda de Sant Feliu de Llobregat, torna a la càrrega per celebrar 
el seu desè aniversari amb la publicació d’un nou EP, en el qual es mantenen fidels a la seva 
reivindicació dels ritmes jamaicans més primerencs. I és que malgrat haver estat ocupats 
amb Reggae Per Xics, el seu exitós show adreçat al públic infantil i familiar, sembla que la 
banda ha interioritzat i sedimentat el bagatge dels gairebé 200 concerts i més de 10.000 
discos venuts amb aquest projecte paral·lel per guanyar maduresa i solidesa com a conjunt. 

 
Per celebrar aquesta dècada han volgut fer-se un petit auto-regal emulant les seves bandes i 
cantants referents de Jamaica, que solien versionar, en clau de reggae, alguns hits 
provinents d’altres corrents musicals de fora de l’illa. Des de la convicció que la música 
jamaicana tant sols es pot entendre com una rica explosió de confluències de diversos 
ritmes, cultures i contextos socials, The Penguins s’ha permès el luxe de versionar artistes i 
bandes tant dispars com Etta James, The Coasters, Stealers Wheel, Bob Dylan i, fins i tot, el 
galàctic Jaume Sisa. 
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14 AGOST 

 

 

PRESIDENT XAI – Soul i Ska. 
20h. Sa Riera. Gratuït. 

 
President Xai és una jove banda de les comarques gironines que uneix soul, rock i ska amb 
l’objectiu de crear un directe enèrgic i dinàmic, amb un repertori de temes propis en català i 
algunes versions de grups i artistes internacionals com The Cat Empire, Molotov Jukebox o 
Amy Winehouse. Està formada pels músics gironins Nina Pagès (veu), Martí Tarrés (guitarra), 
Àlex Caldas (baix), Jaume Parera (bateria), Joni Ripoll (trombó) i Pau Antúnez (trompeta) i 
Marc Vilalta (teclats). President Xai acaba de publicar el seu primer EP, enregistrat a 
Musiclan Studios, estudi situat a Avinyonet de Puigventós. 
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17 AGOST 

 

 

Autèntica revelació del 2016, Maria Arnal i Marcel Bagés publiquen el seu àlbum de 
debut, 45 cerebros y 1 corazón (Fina Estampa, 2017). 

 
Recent Premi Ciutat de Barcelona de Música pel seu segon EP, Verbena, escollit Millor 
Single Nacional per la revista Rockdelux i Obra Artística de l’any segons els lectors de 
Time Out, la vocalista de Badalona i el guitarrista de Flix continuen la cadena de 
transmissió de la música popular de la millor manera possible: tot creant cançons 
pròpies que s’incorporen al seu projecte de rescat de gravacions de camp, arxius 
digitalitzats i fonoteques de la península Ibèrica. 
 
És el cas de Tú que vienes a rondarme, single d’avançament i, amb la subtil carícia 
electrònica del nord-americà Grey Filastine, fruit exquisit de la química entre el duo i el 
seu productor, David Soler. Pura màgia en el primer tast d’un repertori que bascula 
sobre un concepte fonamental: la memòria. 

MARIA ARNAL I MARCEL BAGÉS – Cançó 
22.30h Pati de les Escoles Velles. Cadires sense numerar. 
15€ anticipat / 18€ Taquilla 
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Activitat complementària al festival: 
 

 

18 AGOST 
HOMENATGE A CARMEN AMAYA – Flamenc. Tablao. 
19’30 I 22.30h Pati de les Escoles Velles. Cadires sense numerar. 
19’30h. 25€ anticipat / 30€ Taquilla 
22’30h. 30€ anticipat / 40€ Taquilla 
ORGANITZAT PER L’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DE BEGUR 
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