
Des de l’Associació Cultural Nowa Reggae ens plau fer entrega d’aquest dossier de 
premsa on hem afegit tota la informació sobre el Nowa Reggae Festival 2014. El dossier 
descriu el que passarà a Vilanova i la Geltrú el 18 i el 19 de juliol, una ciutat on la cultura 
ha estat defensada, mimada i prioritzada per l'associacionisme. 

El festival de música jamaicana Nowa Reggae és el resultat de l’esforç d’un grup de 
persones que dediquen el seu temps a la creació d’un esdeveniment ja consagrat en la 
oferta festival de música a l’aire lliure. Aquesta novena edició certifica que es tracta d’un 
festival amb fonaments estables, que ha aconseguit sortejar les dificultats i les barreres 
que avui en dia està patint la gestió dels béns culturals. 

El Nowa Reggae presenta enguany una aposta important per la música caribenya, amb 
artistes vinguts des d’Europa, Espanya o Catalunya però sobre tot de Jamaica. Els 
jamaicans són els que realment exporten i contagien les vibracions del reggae, que no 
pot ser comprès sense artistes llegendaris com Derrick Morgan, Lee “Scratch” Perry o 
Earl Sixteen. Ells continuen difonent el reggae davant el públic i influïnt als artistes de 
casa nostra, cada vegada més reconeguts a l'escena que mica en mica s'està fent espai 
al país. Sobretot a Barcelona, on la música i la cultura reggae comença a tenir una certa 
rellevància.
 
Ara que presentem una nova edició ens fiquem en contacte amb vosaltres, per intentar 
que el nostre projecte s'enlairi cada vegada més gràcies a la vostra difusió. 



Qué és el Nowa Reggae Festival? 

El Nowa Reggae és un festival de música jamaicana i d’activitats culturals i esportives 
que es celebra durant el mes de juliol a Vilanova i la Geltrú en diversos espais de la 
ciutat.

El Nowa Reggae s’ha transformat en un referent de primer ordre a Catalunya i dels 
millors considerats a la resta del país gràcies a la seva àmplia oferta d’activitats, a la 
combinació d’estils musicals jamaicans i per l’excepcional emplaçament on es celebra, 
en un xalet a la platja de Vilanova i la Geltrú.

La proposta del Nowa Reggae es divideix entre les activitats de dia (concerts, activitats 
esportives i culturals, tallers de ball, sessions de dj’s) i els concerts de nit, on es 
presenten el principals artistes que representen els diferents estils de la música 
jamaicana, vinguts tant de Jamaica com de qualsevol altre part del món.

Més de 2000 persones al llarg del cap de setmana gaudeixen d’una cuidada programació 
que intenta satisfer les inquietuds de qualsevol mena de públic, combinant artistes 
consagrats amb d’altres d’emergents, tant locals com internacionals.

NOWA REGGAE 2014

El Now Reggae 2014 és cel·lebrarà el proper dia 18 i 19 de Juliol al Molí de Mar de  
Vilanova i la Geltrú (Barcelona).

En el Nowa Reggae 2014 hi trobarem diferents estils músicals dins del món del Reggae. 
Podrem gaudir de grans bandes com també de grans sound systems d’arreu del món. A 
banda de grans artistes, el festival també dona lloc a artistes menys reconeguts en 
aquest determinat àmbit, d’aquesta manera donem oportunitats aquells artistes 
emergents en el país. 

Entre altres artistes destaquem en aquest Nowa Reege 2014 els artistes llegendaris 
Derrick Morgan o Lee “Scratch”. Earl Sixteen artista d’Anglaterra amb arrels jamaicanes i 
Sud Sound System de Itàlia. 
Pel que fa a les sound system trobarem al festival: I-Shence de Itàlia i també desde 
Barcelona a King Horror, Green Light o Rising Vybz.  



Nota de Premsa

Les llegendes jamaicanes Derrick Morgan i Lee "Scratch" Perry, caps de cartell  
del Nowa Reggae Festival

El festival celebra al Molí de Mar seva novena edició el 18 i el 19 de juliol.

El Nowa Reggae Festival arriba a la seva novena edició el 18 i el 19 de juliol amb un 
cartell que confirma la seva maduresa com a festival i l'aposta per portar al públic el 
màxim nombre d'artistes consagrats en el panorama jamaicà. En un ambient 
immillorable, al Molí de Mar de Vilanova i la Geltrú, en plena platja del Far, els amants 
de tots els gèneres presents a Jamaica trobaran un racó idíl·lic per gaudir de la millor 
música.

El jamaicà Derrick Morgan encapçala el cartell, una autèntica llegenda viva en la 
història de la música jamaicana que estarà en exclusiva al Nowa Reggae. Considerat 
un dels pioners de l'ska, també va personalitzar el rocksteady i el skinhead reggae 
durant l'època daurada de la música jamaicana. Si Derrick Morgan ha influït en els 
estils més clàssics del reggae, el productor i cantant Lee "Scratch" Perry va llaurar el 
seu futur juntament amb Coxsone Dodd en els 60, per ser més tard, el productor de 
hits de Prince Buster, The pionners o Bob Marley. Considerat per la revista Rolling 
Stone com un dels 100 millors artistes de tots els temps, a més d'un Grammy pel seu 
treball Jamaican ET, avalen la gran contribució d'aquest artista a la història de la 
música de tots els temps, actuarà el dissabte.

Com en les edicions anteriors, Nowa Reggae aposta pels artistes de reggae nacional 
amb més qualitat i elegància musical. Els andalusos Granadians són un dels grups 
més originals del revival dels seixanta d'aquest país i principal referent de la moguda 
reggae des que van començar 12 anys enrere.

Els amants dels sound systems tenen una cita ineludible la nit de divendres, Earl 
Sixteen i Sud Soundsystem apareix com a nom destacat. El jamaicà Earl Sixteen, 
l'artista que presenta el Festival Rototom Sunsplash, arriba amb un nou treball sota el 
braç, Natty Farming, produït en els estudis d'A-Lone has suscitat les millors crítiques 
pels experts del roots reggae, considerat com el millor àlbum de l'artista en els més 
de 30 anys de carrera. Els italians Sud Sound System, ja reconeguts com artistes de 
masses al seu país, porten més de 20 anys omplint els escenaris i difonent el seu 
missatge salentino a través de les cançons combatives influenciades per les 
injustícies socials. La resta del cartell de l'escenari Ripper Seeds el completa I- 
Shence des d'Itàlia, King Horror, Rising Vibes i Lu - Fuki de Barcelona entre altres 
artistes.

El Nowa Reggae festival completa la seva potent aposta musical amb un conjunt 
d'activitats que converteixen el cap de setmana a un intensiu de cultura jamaicana. 
Durant el dia, el públic podrà gaudir d'activitats esportives, zona chill out, la projecció de 
documentals, taller de ball, sessions de dj, i tot gratis. L'abonament del festival, té un preu 
anticipat de 30 euros, amb la possibilitat de reservar càmping i també hi ha l'opció de 
comprar entrada per a cada un dels dies. Més de 2000 persones cada any gaudeixen de 
la millor música i el millor ambient, en un escenari immillorable, un xalet a la vora del 
mar que permet gaudir de la millor música jamaicana en el millor lloc possible. Més 
informació a www.nowareggae.com i a les seves xarxes socials de facebook i twitter. 





Entrades

Abonament: 

−30€ Anticipat / 40€ a guixeta

−44€ anticipat amb càmping / 54€ a guixeta amb càmping

Divendres: 

−10€ Anticipat / 15€ a guixeta

Dissabte: 

−25€ Anticipat / 30€ a guixeta

Contactes

Web: www.nowareggae.com

Xarxes socials: 

−facebook.com/nowareggae

−youtube.com/nowareggaeoficial

−twitter.com/nowareggae

−mixcloud.com/nowa_reggae

−instagram.com/nowareggae

Correu: 

−jordi@nowareggae.com

−difusio@nowareggae.com  

Acreditacions: 

−difusio@nowareggae.com


