FESTIVAL

L’origen de les màscares és molt divers. La paraula «màscara» procedeix de l’àrab
«màshara», que vol dir bufó, pallasso, persona risible. D’altra banda, la paraula àrab es
barrejaria amb una antiga arrel europea «masca», que significa bruixa, perquè les bruixes
per amagar el seu rostre es pintaven la cara per iniciar la seva tasca en la foscor. El tercer
seria un altre verb, que es documenta a Europa, anomenat «mascarar». En aquest cas, la
paraula s’emparenta sistemàticament amb la paraula «màscara» (careta), que és la manera
d’ocultar la cara d’una persona.
Les màscares en el món simbolitzen l’amor, la màgia, la religió, la festivitat i la protecció, i esdevenen una part molt important de la cultura de cada territori. A Catalunya també
coneixem com a màscares els capgrossos, les caretes o carotes, i els maquillatges, tots
tres elements venen associats a la festa i la cultura popular.
El projecte Alas y Viento, de Nacho Rovira, ha inspirat la temàtica del festival d’enguany. www.alasyviento.es

A BEGUR

CULTURA

Temàtica: Màscares del món

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
-De l’1 de juny al 2 de juliol. Sala d’Exposicions.
Exposició de la col·lecció de màscares de Nacho
Rovira (Alas y Viento) i màscares resultants del repte Alas y Viento/AUB, representant a les 16 Escoles
d’Art catalanes participants en el programa Talent
Creatiu i Empresa de la Generalitat de Catalunya.
Organitza: Sala d’exposicions de les Escoles Velles,
Alas y Viento i Talent Creatiu i Empresa de la Generalitat de Catalunya.
-Fins al 3 de juny l’alumnat de Begur i Esclanyà votarà
el nom del nou capgròs, i el dissabte 11 de juny es
batejarà a la plaça Esteva i Cruañas. Les votacions
es faran a les escoles de Begur i Esclanyà. Noms
proposats: 1.- Capità Aranya 2.- Pep Poquetecrec
3.- Xico Xaloc
Organitza: Àrea de Cultura, escola Dr. Arruga, escola Olivar Vell i Alas y Viento.
-Del 3 al 12 de juny aparador de llibres de màscares
a la biblioteca.
Organitza: Biblioteca Salvador Raurich
-Guardioles Solidàries A Begur Cultura a benefici de
la Fundació Josep Carreras contra la leucèmia.
Es podran fer els donatius als equipaments culturals
de Begur de l’1 de juny al 3 de juliol.
-Concurs de fotografia d’Instagram
1. OBJECTE. El concurs fotogràfic #abegurcultura consisteix a publicar fotografies sobre el Festival A Begur
Cultura 2022. Les imatges hauran d’estar fetes durant
els diferents actes d’aquesta edició del festival.

2. TERMINI. El concurs s’iniciarà el dijous 9 de juny i finalitzarà el diumenge 12 de juny de 2022 a les 23 hores.
No s’admetran a concurs fotografies publicades més enllà d’aquesta data.
3. FORMA DE PARTICIPACIÓ. Per participar en el
concurs s’haurà de tenir un compte a Instagram amb un
perfil públic i respectar les condicions d’aquesta xarxa
(http://instagram.com/legal/terms/).
Un requisit per prendre-hi part és que et facis seguidor/a
de @viatjapelmon.cat i etiquetar la fotografia amb #abegurcultura i a @teatruesquinze i @_alasyviento
Cada concursant pot publicar tantes fotografies com
desitgi a través del seu compte personal, sempre que
siguin del Festival A Begur Cultura de l’any 2022, que
s’identifiquin amb les etiquetes indicades. No es tindran
en compte les fotografies efímeres penjades a la història,
ni els vídeos, i només es valorarà la primera foto de cada
post en el cas d’agrupar-ne més d’una, de manera que
es recomana penjar-les per separat.
No seran vàlides les fotografies d’associacions, empreses o perfils oficials de l’Administració.
L’organització es reserva el dret de fer difusió i de publicar les imatges presentades al concurs a les seves
pàgines a Internet i a les seves xarxes socials.
4. PREMI. Premi a la millor foto <Escapada d’un cap
de setmana per a dues persones (dormir i esmorzar) a
un hotel de Catalunya>. Obsequi gentilesa de Viatja pel
Món.
Coordinen el concurs: Alas y Viento i Grup de teatrU
Es Quinze

#abegurcultura #beguresautentic

L’organització es reserva el dret d’alterar o modificar el programa d’actes. En el cas que la programació es
vegi afectada, els canvis es comunicaran a través de les xarxes socials de l’Ajuntament de Begur.

ÀREA DE CULTURA DE L’AJUNTAMENT DE BEGUR
C. Bonaventura Carreras, 11 (Begur) - Tel. 972624155 - cultura@begur.cat - www.begur.cat

Del 9 al 12 de juny de 2022
A Begur es respira Cultura per tots els racons

música · teatre · ruta · cercaviles · exposicions · cinema · contes · tallers · escape room

ORGANITZA

AMB EL SUPORT DE

COL·LABOREN

PROGRAMACIÓ
Dijous 9:
17.30h Biblioteca		
Hora del conte. ‘El monstre de colors’ de
Cia. La formigueta curiosa. Activitat de 4
a 10 anys. Contes amb màscares que ens
parlen de les diferents emocions.
Organitza: Biblioteca Salvador Raurich

Divendres 10:
18.30h Casino Cultural
Acte de presentació de la nova marca cultural i el projecte A Begur Cultura.
Organitza: Àrea de Cultura
Col·labora: Grup de teatrU Es Quinze
19.30h Sala d’Exposicions
Inauguració de l’exposició de màscares i visita guiada a càrrec de Nacho Rovira. Performance d’inici de ‘l’Encanteri – Viuen’, a
càrrec del grup de teatrU Es Quinze.
Copa de cava pels assistents.
Organitza: Sala d’Exposicions, Alas y Viento i grup de teatrU Es Quinze
22h Casino Cultural		
Cinema amb la projecció de ‘El fantasma
de la ópera’.
Organitza: Cinema Casino

Dissabte 11:
11h Plaça Lluís Esteva i Cruañas
Matí Bakanard i ambientació musical amb
sons del món.
Servei de bar amb vermut i begudes.
Organitza: Batucada Bakanards Begur
12h Plaça Lluís Esteva i Cruañas
Bateig del capgròs Alas y Viento Begur.

Els capgrossos de Begur i de les escoles
de Begur i Esclanyà seran els padrins del
nou capgròs.
Amb la participació del grup de teatrU Es
Quinze, Batucada Bakanards Begur, Xiks
Begur i les escoles de Begur i Esclanyà.
Organitza: Àrees de Cultura i Educació i
Alas y Viento

12.30h Centre Vila
Cercavila dels capgrossos fins a les Escoles
Velles Centre Cultural, amb el grup de teatrU Es Quinze, Xiks Begur, les escoles de
Begur i Esclanyà i la Batucada Bakanards.
Recorregut: Plaça Lluís Esteva i Cruañas ·
C. Bonaventura Sabater · C. Forgas i Elies
· C. de Sant Pere · Plaça de la Vila · C. Bonaventura Carreras.
Organitza: Grup de teatrU Es Quinze, Alas
y Viento, Batucada Bakanards, Xiks Begur
i Àrees de Cultura i Educació
13h Sala d’Exposicions
Visita guiada a càrrec de Nacho Rovira.
Performance de ‘l’Encanteri – Viuen’, a càrrec del grup de teatrU Es Quinze.
Organitza: Sala d’Exposicions, Alas y Viento i grup de teatrU Es Quinze
17h Centre Vila
Escape Room a l’aire lliure ‘Ajuda’ns a trobar qui ens ha robat la màscara’.
Per a joves majors de 14 anys i per a adults.
Els menors de 14 anys hauran de participar
acompanyats d’adults. L’activitat es pot seguir de manera individual o per grups.
Inici de l’activitat a la Sala d’Exposicions.
Organitza: Àrees de Cultura i Educació,
Esplai Autèntic de Begur i Xarai Experience

18h Plaça Lluís Esteva i Cruañas
Berenar Bakanard i ambientació musical
amb sons del món. Coca i sorpresa pels
assistents fins a esgotar existències.
Servei de bar.
Organitza: Àrea de Cultura i Batucada
Bakanards
18.30h Plaça Esteva i Cruañas
Concert familiar amb Jordi Patxecu i la colla.
Organitza: Àrea de Cultura
18.30h Sala d’Exposicions
Visita guiada a càrrec de Nacho Rovira.
Performance de ‘l’Encanteri – Viuen’, a
càrrec del grup de teatrU Es Quinze.
Organitza: Sala d’Exposicions, Alas y Viento i grup de teatrU Es Quinze
19.15h Centre Vila
Passejada de màscares a càrrec de Alas y
Viento i grup de teatrU Es Quinze.
Organitza: Àrea de Cultura, Alas y Viento i
grup de teatrU Es Quinze
19.30h Plaça Lluís Esteva i Cruañas
Acte de graduació del projecte Passaport
Edunauta curs 2021-2022.
Organitza: Àrea d’Educació
20.30h Sala d’Exposicions
Històries de misteri per a joves i adults a
càrrec d’Albert Gra de Sorra.
Organitza: Biblioteca Salvador Raurich i
Sala d’Exposicions

Diumenge 12:
10h Plaça de la Vila
Ruta per descobrir l’entorn.
Durant la ruta hi haurà sorpreses relacionades amb la temàtica del festival.
Organitza: Grup Excursionista Els Perduts,
grup de teatrU Es Quinze i Alas y Viento

11h Casino Cultural. Sala 3 i terrassa
Taller familiar ‘Fabriquem pintura artesanalment i pintem màscares’ a càrrec dels
artistes Carles Bros i Martina Van Noort.
Durada 1.30 hores. Reserva de places a
cultura@begur.cat indicant el nom i nombre
de participants. Reserva oberta fins al 9 de
juny. Aforament limitat a 30 persones.
Organitza: Àrea de Cultura
11.30h Centre Vila
Final de la Ruta i inici de la cercavila amb el
grup de teatrU Es Quinze fins a l’exposició
de màscares.
Organitza: Grup de teatrU Es Quinze
12h Sala d’Exposicions
Visita guiada a càrrec de Nacho Rovira.
Performance de “l’Encanteri – Viuen” a
càrrec del grup de teatrU Es Quinze.
Organitza: Sala d’Exposicions, Alas y Viento i grup de teatrU Es Quinze
19h Taverna Son Molas (*)
Set de vi i menja’t el món.
Tertúlia sobre viatges i màscares del món.
Degustació de vins del Celler Esclanyà i
tapes.
Organitza: Alas y Viento
Col·labora: Taverna Son Molas, Celler Esclanyà, Viatja pel Món i grup de teatrU Es
Quinze
Entrada amb degustació inclosa: 10 euros
Aforament limitat a 50 persones.
A benefici de la Fundació Josep Carreras
contra la leucèmia.

TOTES LES ACTIVITATS
SÓN GRATUÏTES, EXCEPTE (*)

