
 
 

 
 

14è SAN MIGUEL MAS i MAS FESTIVAL 

BARCELONA ·  Del 25 de juliol al 4 de setembre 

Martirio, Maria del Mar Bonet, Sílvia Pérez Cruz 

i Arcángel junts en una edició marcada pels 

aniversaris, l’Any Llull i el centenari Granados 
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 "Alenar Llull" de Maria del Mar Bonet donarà el tret de sortida del festival demà 
dijous al Palau de la Música 

 Martirio festeja aquest divendres al Palau de la Música Catalana els seus 30 anys de 
carrera, envoltada dels músics i amics que l’han acompanyat  al llarg de la seva 
trajectòria  

 Ester Rada i Luna Cohen fan arrencar aquest cap de setmana el cicle SONA EL MÓN 
I TORNA AL BORN que el Born CCM acull per tercer any consecutiu 

 El Palau de la Música Catalana i El Born Centre de Cultura i Memòria coprodueixen 
una programació de clàssica on el centenari Granados té un paper destacat 

 El patriarca del jazz, Ellis Marsalis, obre aquest dijous la programació de la Sala 

Jamboree, que també rep la visita del saxofonista Peter King en la seva gira de 

75è aniversari 

https://drive.google.com/open?id=0BzJmXqjRettXc3JuVGpzUUE3dzg
https://www.facebook.com/festivalmasimas/
https://twitter.com/festivalmasimas
http://www.youtube.com/MasiMasFestival
https://instagram.com/festivalmasimas


 
 Zalon & The Gramophone Allstars oferiran un tribut a Amy Winehouse, cinc anys 

després de la seva mort 

 El Moog celebra 20 anys de vida i de cultura de club 

 El SAN MIGUEL MAS i MAS FESTIVAL reunirà els Blues Messengers, una de les 

bandes més emblemàtiques de La Boîte, el club que va fundar-se fa 25 anys 

 Manolo Sanlúcar torna després de 3 anys de silenci en el concert de cloenda de 

l’1 de setembre al Palau de la Música Catalana 

 

Barcelona, 27 de juliol de 2016.- MARIA DEL MAR BONET inaugura demà 28 de juliol el 14è 

SAN MIGUEL MAS I MAS FESTIVAL amb l’espectacle “Alenar Lull”, que uneix dos dels treballs 

més emblemàtics de la seva carrera —“Alenar” i “Amic Amat”—. Bonet commemorarà la figura 

de Ramon Llull acompanyada del flautista sirià MOUSLIM MOSLEM, que va participar en els 

enregistraments originals. El concert de la mallorquina al Palau de la Música Catalana serà el 

primer dels més de cent espectacles programats fins el 4 de setembre a Barcelona. La 

clausura estarà marcada pel retorn, després de tres anys de silenci, del mestre de la guitarra 

MANOLO SANLÚCAR.  
 

MARTIRIO, 30 ANYS 

El SAN MIGUEL MAS I MAS FESTIVAL d’enguany serà el marc d’aniversaris destacats i estarà 

travessat per l’Any Llull i el centenari de la mort del pianista lleidatà Enric Granados. El primer 

de tots serà el dels 30 anys de carrera de MARTIRIO, acompanyada de MARIA DEL MAR BONET, 

SILVIA PÉREZ CRUZ I ARCÁNGEL [Palau de la Música Catalana, 29.07.16] i de bona part dels 

músics que li han fet costat des de 1986, any de publicació del seu primer disc, “Estoy mala”. La 

Sala de Concerts del Palau de la Música Catalana també rebrà les visites de RAPHAEL 

GUALAZZI [4.08.16], una de les sorpreses del panorama vocal italià del darrer any, i de la veu 

de confiança d’Amy Winehouse, el britànic ZALON THOMPSON [23.08.16] que, després del 

seu fulgurant èxit a la passada edició del Black Music Festival, rendeix tribut a la seva amiga i 

mentora acompanyat de THE GRAMOPHONE ALLSTARS. 
 

DIUMENGES I DILLUNS, CLÀSSICA 
Els diumenges i els dilluns són sinònim de música clàssica dins del 14è San Miguel Mas i Mas 

Festival que portarà de l’1 al 28 d’agost diferents propostes per als amants del gènere al Born 

CCM i al Palau de la Música Catalana. 

El Palau de la Música Catalana acollirà la programació de piano clàssic amb quatre concerts on 

serà ben present la figura d’Enric Granados com el monogràfic que li dedicarà DANIEL LIGORIO 

[8.08.16] interpretant les obres incloses en el seu darrer disc “Granados. Works for piano” o en 

el concert a quatre mans de NEXUS PIANO DUO [22.08.16], una de les formacions més actives 

i sol·licitades de la música de cambra actual. MIN-SUNG LEE [1.08.16] i MARTINA FILJAK 

[29.08.16] també formen part del cartell de clàssica, que sonarà els dilluns d’agost a la Sala de 

Concerts del Palau. KATIA MICHEL [14.08.16] farà el seu homenatge a Granados amb un 

concert a l’escenari del Born CCM. 

 

 
 
 



 
 
 
EMPREMTA FEMENINA 

El cicle SONA EL MÓN I TORNA AL BORN és la proposta pel públic que s’acosti a El Born Centre 

de Cultura i Memòria, enguany amb una forta presència femenina amb grans veus com les 

d’ESTER RADA [30.07.16], LUNA COHEN [31.07.16], IZAH [12.08.16], SARA PI [19.08.16] o 

CLARA PEYA [20.08.16]. El Born Centre de Cultura i Memòria també acollirà el concert especial 

de 10è aniversari de la SANT ANDREU JAZZ BAND [4.08.16], el tribut dels BARCELONA GOSPEL 

MESSENGERS a George Harrison 15 anys després de la seva mort [5.08.16], el Tribut a B.B. King 

d’AMADEU CASAS [6.08.16] o els tres segles de quintets de vent de la multipremiada AZAHAR 

ENSEMBLE [7.08.16]. “ART” és la lectura interdisciplinar de l’obra de Ramon Llull en clau de 

jazz que faran el MANEL CAMP QUARTET i JOAN CROSSAS [26.08.16]. 
 

ELLIS MARSALIS AL JAMBOREE 

El patriarca del jazz, ELLIS MARSALIS, farà el concert inaugural de la programació del Jamboree. 

Als seus 82 anys, el fill predilecte de Nova Orleans segueix de gira i farà parada al club de la Plaça 

Reial el 28 de juliol. Tancaran la programació els BLUES MESSENGERS, reunits 25 anys després 

de la fundació de La Boîte, amb tres concerts: el Blues Messengers Special Revisited [2-3.09.16] 

i amb la BARCELONA BIG BLUES BAND [4.09.16]. Al llarg del festival trepitjaran el Jamboree LEE 

KONITZ [29-30.07.16], EARL THOMAS en el seu debut a Barcelona [31.07.16], els guitarristes 

JOHN ABERCROMBIE [5-6.08.16] i PETER BERNSTEIN [7.08.16]; els saxofonistes DAVID 

SÁNCHEZ  [11.08.16],  PETER  KING  en  gira  de  75è  aniversari  [12-13.08.16],  ABDU   SALIM 

[14.08.16], i el pianista cubà RAMON VALLE [26.08.16]. 
 

20 ANYS DE MOOG 

El 1996 obria les seves portes el Moog, un dels punts de referència per als amants de 

l’electrònica i per on han passat mites com Jeff Mills, Laurent Garnier, DJ Sideral, Dj Hell i que té 

en residència referents com Omar León, Gus van Sound, Rubén Seoane, Uroz, David Lost o 

6tema. 
 

El Tarantos aproparà al públic barceloní artistes emergents i consagrats del flamenc dels que 

podrem gaudir en programació setmanal: POL VAQUERO [1-7.08.16]; ISAAC & COMPAÑÍA [8- 

14.08.16]; ARTE PURO [15-21.08.16]; LA PUENTE [22-28.08.16] i MARINA GONZÁLEZ Y LORENA 

FRANCO [29.08-04.09.16]. 
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