
 



16È SAN MIGUEL MAS I MAS FESTIVAL 

Agost’18 

 
Entre el 31 de juliol i el 31 d’agost, torna a Barcelona el San Miguel Mas i Mas Festival, 
una cita cultural que ja porta 16 anys omplint la Ciutat Comtal d’un ampli ventall 
de concerts oberts a tot tipus de públic. Enguany, els escenaris del Festival seran el 
Teatre Coliseum, la sala Jamboree, el tablao Tarantos i el club Moog, espais que 
acolliran prop de 70 espectacles diferents en més de 200 actuacions emmarcades 
en estils com el jazz, el blues, el soul, el swing, l’R&B, o la música electrònica.  

El concert inaugural, que tindrà lloc al preciós escenari del Teatre Coliseum el 31 de 
juliol, serà una veritable festa, un devessall de ritme a càrrec de la brass band del 
moment: Lucky Chops, una formació que s’ha fet viral a la xarxa amb les seves 
atrevides revisions de clàssics del pop, el soul i el funk.  

Al mateix escenari s’hi congregaran grups de la talla d’Incognito (5 d’agost), 
referent indiscutible de l’acid jazz, Electro Deluxe (11 d’agost), formació carregada 
de groove que presentarà el seu darrer disc, “Circle”, Andrea Motis Swing Tribute 
(23 d’agost), un nou espectacle ideat per una de les artistes més reputades del 
nostre país en el terreny del jazz, Juan Perro Sexteto (25 d’agost), que revisarà en 
format de sextet el darrer treball de Santiago Auserón, “El viaje”, i Clarence Bekker 
Band (31 d’agost), que serà l’encarregada de tancar el San Miguel Mas i Mas 
Festival amb un espectacle de soul i funk en què a més de música també hi haurà 
dansa, amb una sèrie de convidats molt especials.  

Com a novetat de la present edició, en la programació al Jamboree s’inclourà, de 
l’1 al 7 d’agost, la Global Music Foundation Barcelona’18 (GMF Barcelona’18), una 
sèrie de concerts, tallers i sessions “after hours” amb artistes de primer nivell, com 
són el llegendari trompetista Eddie Henderson, el gegant del piano Bruce Barth, la 
diva del jazz i dues vegades nominada al Grammy René Marie o el saxofonista 
Perico Sambeat, entre molts d’altres. Aquests músics no només actuaran a sobre 
l’escenari del Jamboree, sinó que, a més a més, oferiran seminaris i tallers als 
estudiants que s’apuntin al curs. Classes instrumentals i vocals, tallers de grup, 
assajos supervisats... tindran lloc al Taller de Músics i al CNAB (Club Natació Atlètic 
Barceloneta) al llarg de la setmana que dura aquest esdeveniment. D’aquesta 
manera, el San Miguel Mas i Mas Festival completa la seva oferta de concerts amb 
un programa d’activitats que busquen estimular els estudiants i donar-los la 
possibilitat d’actuar també davant el públic. En definitiva, fer que la música sigui 
una celebració ben dinàmica, viscuda i compartida pels oients, artistes, professors 
i alumnes.  

 

 



 

 

Concert inaugural 
 
 
Dimarts, 31 de juliol a les 21h. Soul / Funk / Rhythm and blues. Preu únic: 30€ 
LUCKY CHOPS 
 
Josh Holcomb trombó 
Daro Behroozi saxo tenor i clarinet 
Joshua Gawel trompeta,  
TBC sousàfon 
TBC bateria 
 
S’han convertit en un fenomen viral, en la brass band del moment. Els vídeos de Lucky Chops a la 
xarxa ja acumulen milions de visites i no deixen de créixer. De fet, en només un parell d’anys han 
desbancat grups mítics com The Soul Rebels i Dirty Dozen Brass Band en termes de popularitat i les 
seves actuacions arreu del planeta pengen, orgulloses, el cartell de sold out. La clau de l’èxit 
d’aquest grup novaiorquès no és altra que una energia desbordant i un esperit jove, altament atrevit 
a l’hora d’abordar covers de grans clàssics del pop, el soul i el funk  de tots els temps: des de “Hello” 
d’Adele, “Funkytown” de Lipps Inc., “I feel good” de James Brown, o “Bad Romance” de Lady Gaga. 
Totes elles sonen, renovades, amb la brillant sonoritat dels metalls i un ritme encomanadís, i aviat 
veuran la llum en el seu nou LP. No se’ns ocorre cap millor manera de donar el tret de sortida a la 
16ª edició del San Miguel Mas i Mas Festival: amb una veritable festa, un espectacle explosiu que 
farà aixecar el públic de la cadira.  

 

 

 

 

 

 
Venda d’entrades: 
A taquilles (De dimecres a diumenge, de 17h a 21h), www.masimasfestival.com 
Tiquet Rambles: Palau de la Virreina (La Rambla 99, de dilluns a diumenges de 10h a 20.30h) 
 
Informació:  
Tel. 93 319 17 89 

http://www.masimasfestival.com/


 

 

Diumenge, 5 d’agost a les 21h. Acid Jazz / Soul. Preu únic: 45€ 
INCOGNITO 
 
Jean-Paul “Bluey” Maunick guitarra i veu 
Imaani veu 
Joy Rose veu 
Vanessa Haynes veu 
Sid Gauld trompeta 
Alistair White trombó 
Andrew Ross saxo 
Francisco Sales guitarra 
Matt Cooper teclats 
Francis Hylton baix 
Francesco Mendolia bateria 
João Caetano percussió 
 
Després de l’èxit aclaparador que va 
tenir el concert d’Incognito en la 
passada edició del San Miguel Mas i 
Mas Festival, la llegendària banda 
britànica torna a Barcelona i al 
mateix Festival, en aquesta ocasió al 
preciós escenari del Teatre Coliseum, 
per oferir una nova demostració del 
millor acid jazz. Creat pel guitarrista i 
compositor Jean-Paul “Bluey” 
Maunick i el baixista Paul ‘Tubbs’ 
Williams sota la influència d’artistes 
com Stevie Wonder, Marvin Gaye, 
Santana, Earth Wind and Fire o Kool & 
The Gang, el grup va configurar-se 
com una progressió del funk, el soul i el jazz dels setanta i es va guanyar un lloc preferent en l’escena 
musical mundial, que ha sabut mantenir al llarg de gairebé quatre dècades –el 2019 complirà 40 
anys de carrera–. Amb més de disset discos al llarg de la seva trajectòria i col·laboracions amb 
artistes com Mario Biondi, George Duke, George Benson i Chaka Khan, Incognito ha sabut adaptar 
l’esperit i essència amb què va néixer als nous temps, amb una composició més profunda, però 
seguint amb una música sempre estimulant, atemporal, i uns directes impecables.  

 

 

 

 

 

 

 
Venda d’entrades: 
A taquilles (De dimecres a diumenge, de 17h a 21h), www.masimasfestival.com 
Tiquet Rambles: Palau de la Virreina (La Rambla 99, de dilluns a diumenges de 10h a 20.30h) 
 
Informació:  
Tel. 93 319 17 89 

http://www.masimasfestival.com/


 

 

Dissabte, 11 d’agost a les 21h. Jazz / Funk / Soul / Hip hop. Preu únic: 30€ 
ELECTRO DELUXE  
 
James Copley veu 
Thomas Faure saxo 
Vincent Payen trompeta 
Bertrand Luzignant trombó 
Gaël Cadoux teclats 
Jérémie Coke baix 
Arnaud Renaville bateria 
 
Amb un talent més que provat per 
teixir ponts entre diferents gèneres, 
des del jazz ballable, el funk, el rap, el 
hip hop o el soul, Electro Deluxe –que 
a diferència del que podria semblar 
pel seu nom, no se centra en 
l’electro– és un grup carregat de 
groove que ha conreat importants 
èxits a la seva França natal, arribant 
amb els seus darrers 4 àlbums al 
número 1 de les llistes de jazz i entrant 
en el top 10 a les llistes de pop. Des 
que es va formar el 2001, Electro 
Deluxe ha actuat per tota la 
geografia europea, en els festivals 
més prestigiosos de jazz i pop, i avui 
arriba a l’escenari del Teatre 
Coliseum per presentar el seu darrer 
disc, “Circle”, un àlbum més orgànic, 
enregistrat en directe i amb instrumentació vintage, que captura, com cap altre, l’essència 
d’aquest impressionant grup. I és que en directe és on més creixen aquests monstres del ritme, així 
que no us perdeu l’oportunitat de gaudir-los en la curta distància.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Venda d’entrades: 
A taquilles (De dimecres a diumenge, de 17h a 21h), www.masimasfestival.com 
Tiquet Rambles: Palau de la Virreina (La Rambla 99, de dilluns a diumenges de 10h a 20.30h) 
 
Informació:  
Tel. 93 319 17 89 

http://www.masimasfestival.com/


 

 

Dijous, 23 d’agost a les 21h. Jazz / Swing. Preu únic: 35€ 
ANDREA MOTIS SWING TRIBUTE 
 
Andrea Motis veu, trompeta i saxo alt 
Joan Chamorro contrabaix, saxos tenor i baríton 
Ignasi Terraza piano i teclat 
Josep Traver guitarra i banjo 
Esteve Pi bateria.  
Artistes convidats:  
Allan Vache clarinet 
John Allred trombó 
The Ground Sisters claqué 
  
Diuen els que en saben que la millor 
definició de swing és el moviment del 
peu dret de Count Basie mentre les 
seves mans es gronxaven al piano, que 
títols com “It Don’t Mean A Thing” de 
Duke Ellington van marcar un abans i 
un després a la història del jazz i que 
cap altra veu com la d’Ella Fitzgerald 
ha desbarrat amb el swing sense sortir 
mai del compàs. De tot plegat ha pres 
bona nota Andrea Motis, que més enllà 
del seu reconegut talent vocal i 
instrumental és una autèntica boja del 
swing. Un estil, una tendència, una 
època que va concedir al jazz els seus 
anys de major glòria popular i 
comercial, i a la qual Andrea Motis vol tornar el favor en forma d’espectacle. Una proposta en què 
recupera una selecció de peces clàssiques del gènere i per la qual comptarà amb convidats molt 
especials. Tampoc faltarà el claqué en les seves diverses modalitats gràcies a The Ground Sisters i 
altres sorpreses. Una nit de ritme, ball i alegre celebració.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Venda d’entrades: 
A taquilles (De dimecres a diumenge, de 17h a 21h), www.masimasfestival.com 
Tiquet Rambles: Palau de la Virreina (La Rambla 99, de dilluns a diumenges de 10h a 20.30h) 
 
Informació:  
Tel. 93 319 17 89 

http://www.masimasfestival.com/


 

 

Dissabte, 25 d’agost a les 21h. Cançó / Rock. Preu únic: 30€ 
JUAN PERRO SEXTETO 
 
Santiago Auserón veu i guitarra 
Gabriel Amargant saxo i clarinet 
David Pastor trompeta 
Joan Vinyals guitarra 
Isaac Coll baix 
Pere Foved bateria 
 
Fa uns mesos vam poder gaudir de les 
composicions del darrer treball de Juan 
Perro, “El viaje” (La huella sonora, 2017) 
al Jamboree tal com estan gravades, és 
a dir, servides únicament amb la 
profunda veu de Santiago Auserón i la 
seva còmplice guitarra. Però ara arriben 
a l’escenari del Teatre Coliseum amb la 
seva banda al complet, per afegir el 
talent dels seus excel·lents músics i sonar 
amb un major ventall de matisos. En 
aquest repertori de l’ex Radio Futura, la 
cançó popular recorre diversos estils, 
des de la tradició afro-nord-americana 
(blues, R&B, rock, soul, estàndards 
jazzístics) fins la tradició afrollatina –
principalment cubana– i sempre va carregada de la negra poesia d’aquest creador incansable. 
Una nova oportunitat d’assaborir temes com “A morir amores” o “El desterrado” en directe i amb el 
lluent vestit d’una banda de primer rang.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Venda d’entrades: 
A taquilles (De dimecres a diumenge, de 17h a 21h), www.masimasfestival.com 
Tiquet Rambles: Palau de la Virreina (La Rambla 99, de dilluns a diumenges de 10h a 20.30h) 
 
Informació:  
Tel. 93 319 17 89 

http://www.masimasfestival.com/


 

Concert cloenda 
 
Divendres, 31 d’agost a les 21h. Soul / Funk. Preu únic: 25€ 
CLARENCE BEKKER BAND  
feat. Gigi McFarlane, Little Light Gospel Choir & many more  
 
 
Clarence Bekker veu 
Alex Dee & Alba Pérez veus 
Leo Torres trompeta 
Roberto Albrecia saxo alt 
Pol Padrós saxo tenor 
Arecio Smith teclats 
Francisco Guisado “Rubio” guitarra 
Charlie Moreno baix 
Carlos López bateria 
 
Artistes convidats: 
Gigi McFarlane veu, Little Light Gospel 
Choir, Philip Cas Cas, Barbara Palacín & 
Barbara Rosa dansa, Sheri Masala & 
Masala Bollywood Dancers, dansa 
 
 
Clarence Bekker compta amb un do, el de tocar l’ànima de tot aquell que l’escolta. A través d’una 
veu profunda, vibrant, i un esperit carregat d’energia, travessa transversalment l’audiència, de cap 
a peus. Absolutament cap oïda pot mantenir-se impassible davant el seu magnetisme, la força de 
grans mestres del soul i el funk com James Brown, Prince, Whitney Houston o Michael Jackson 
concentrada en la seva figura. És aquesta màgia la que ha fet que deixés l’anonimat dels carrers 
de la ciutat per pujar als escenaris de grans festivals d’arreu del planeta. Aquest artista, nascut a 
Surinam i nacionalitzat a Holanda, va conrear l’èxit com a cantant de The Swinging Soul Machine 
quan tenia 18 anys, a principis dels 90, però després va passar per una crisi profunda i no va ésser 
fins que va entrar a formar part del col·lectiu 08001 a Barcelona quan va tornar a reeixir. El productor 
nord-americà Mark Johnson el va escoltar als carrers de la Ciutat Comtal i el va captar per participar 
al projecte Playing for Change, que van liderar estrelles com Bono, Keith Richards i Manu Chao. Ara, 
dirigeix la seva pròpia banda, acompanyat per dos ex-integrants de 08001, Carlos López i Francisco 
Guisado “Rubio, a més d’alguns dels músics més sol·licitats de l’escena barcelonina. Amb ells –i amb 
una selecció de convidats especials– avui, en la que serà la cloenda del San Miguel Mas i Mas 
Festival, ens regalarà una altra dosi de felicitat en forma de cançons.  
 

 

 

 

 

 
Venda d’entrades: 
A taquilles (De dimecres a diumenge, de 17h a 21h), www.masimasfestival.com 
Tiquet Rambles: Palau de la Virreina (La Rambla 99, de dilluns a diumenges de 10h a 20.30h) 
 
Informació:  
Tel. 93 319 17 89 

http://www.masimasfestival.com/


 

 

 

 

1 Dimecres a les 20h i 22h · Jazz · Web: 25€ - Taquilla: 28€  
GLOBAL MUSIC FOUNDATION ALL STARS feat. FRANCESCO PETRENI 
Perico Sambeat saxo alt, Bruce Barth piano, Albert Bover piano, Nel 
Begley veu, Guillermo Rozenthuler veu, Francesco Petreni bateria, 
Stephen Keogh bateria, Arnie Somogyi baix, Masa Kamaguchi baix, 
Dan Ben Lior guitarra, Jesus Santandreu saxo tenor. 
Des de 2004, la Global Music Foundation ha celebrat la creació de música 
amb algunes grans figures del món del jazz. El concert d’inauguració 
d’aquesta nit comptarà amb la reunió d’artistes de talla mundial, en una 
varietat de combinacions i formats de diversos mini-sets. Proporciona una 
mostra del que està per venir durant les festivitats musicals de la setmana. 
 
2 Dijous a les 20h i 22h · Jazz · Web: 25€ - Taquilla: 28€  
EDDIE HENDERSON QUARTET  
Eddie Henderson trompeta, Bruce Barth piano, Arnie Somogyi baix, Stephen Keogh bateria. Artista 
convidat: Francesco Petreni bateria. 
Eddie Henderson segueix sent un dels trompetistes més originals del jazz d’avui 
i es manté a l’alçada de les seves proeses musicals. Henderson va néixer a la 
ciutat de Nova York el 1940, el seu pare va cantar amb The Charioteers, i la 
seva mare va ballar al Cotton Club. Va rebre les seves primeres lliçons de la 
mà de Louis Armstrong, quan tenia només 9 anys. El 1956, Miles Davis es 
trobava a casa de la família Henderson i va quedar impressionat per la forma 
amb què el jove trompetista interpretava els seus famosos “Sketches of 
Spain”, animant-lo a buscar la seva pròpia originalitat. Primer va aconseguir 
el reconeixement mundial per les seves gravacions amb el grup de Herbie 
Hancock durant els anys 70. Des d’aleshores ha tocat amb els millors noms del jazz, incloent Art Blakey, Elvin 
Jones, Johnny Griffin, Slide Hampton, McCoy Tyner, Benny Golson, Max Roach, Jackie McLean, Dexter Gordon, 
Roy Haynes, Joe Henderson i Pharoah Sanders, entre una llista enlluernadora. Avui, arriba amb un quartet 
integrat per col·laboradors de llarg recorregut: el seu company novaiorquès Bruce Barth al piano, Arnie 
Somogyi al baix i Stephen Keogh a la bateria, a més del baterista Francesco Petreni com a convidat especial. 
Una cita històrica que no convé passar per alt. 
 
3 Divendres a les 20h i 22h · Jazz·  Web: 25€ - Taquilla: 28€  
BLUE NOTE MEMORIAL PERICO SAMBEAT 
Perico Sambeat saxo alt, Eddie Henderson trompeta, Jesús 
Santandreu saxo tenor, Dan Ben Lior guitarra, Masa Kamaguchi baix, 
Stephen Keogh bateria.  
En un concert dirigit pel principal músic de jazz de la península, Perico 
Sambeat, conjurarem l’esperit d’una de les eres daurades del jazz, la música 
de les gravacions de Blue Note dels anys 60 i 70. Amb un dels membres 
autèntics dels Jazz Messengers d’Art Blakey participant en els procediments, 
Eddie Henderson, es pot esperar una nit memorable de música plena de foc, 
canya, ànima i blues, però també amb algunes tendres balades. 
 
 



 

 
 
 
 
 
4 Dissabte a les 20h i 22h · Jazz·  Web: 25€ - Taquilla: 28€  
BRUCE BARTH “HISTÒRIES DE NOVA YORK” 
Perico Sambeat saxo alt, Dan Ben Lior guitarra, Bruce Barth piano, Masa Kamaguchi baix, Stephen 
Keogh bateria, Francesco Petreni bateria/percussió. 
Bruce Barth és, sens dubte, un dels grans pianistes de jazz dels nostres temps. 
Profundament arrelat en la tradició del jazz, la seva música reflecteix la 
profunditat i amplitud de la seva vida i experiències musicals. Ha tingut 
llargues col·laboracions amb Tony Bennett, Terell Stafford, Luciana Souza, 
Stanley Turrentine, Steven Wilson i David Sánchez i va ser un membre del 
quintet de Terence Blanchard. El 1992, Bruce va tocar el piano a la pantalla 
d’Spike Lee a “Malcom X”. Bruce no és un desconegut pel públic del 
Jamboree i torna un cop més a la seva sala de música preferida a aquest 
costat de l’Atlàntic portant amb ell el sabor de la seva ciutat natal, Nova 
York, envoltat de noves cançons per formats de trio, quartet i quintet. 
 
5 Diumenge a les 20h i 22h · Jazz·  Web: 25€ - Taquilla: 28€  
RENÉ MARIE JAZZ DIVA AMB PERICO SAMBEAT 
René Marie veu, Bruce Barth piano, Arnie Somogyi baix, Stephen Keogh bateria. Convidat especial: 
Perico Sambeat saxo alt. 
Dues vegades nominada als Grammy, l’artista René Marie està fermament 
establerta com una de les veus del jazz més grans. En un lapse de dues 
dècades, 11 gravacions i innumerables actuacions teatrals, la vocalista ha 
consolidat la seva reputació no només com a cantant, sinó també com a 
compositora, arranjadora, actriu teatral i mestra. Guiada i temperada per les 
poderoses lliçons de la vida i arrelada a les tradicions de jazz establertes per 
Ella Fitzgerald, Dinah Washington i altres grans de generacions passades, 
incorpora elements de folk, R&B, country i, fins i tot, música clàssica per crear 
un captivador estil híbrid. El seu llançament de 2013, “I Wanna be Evil: With 
Love to Eartha Kitt”, va guanyar una nominació als Grammy en la categoria de Millor Vocalista de Jazz. A més 
a més, va tornar a ser nominada el 2016 amb el seu disc “The sound of Red”. 
 
6 Dilluns a les 20h · Jazz·  Web: 4€ - Taquilla: 5€ (sense seients) 
ENSEMBLES I GALA JAMBOREE JAM 
Els estudiants i els participants que han assistit al taller han estat treballant dur 
amb els seus entrenadors instrumentals i vocals durant una setmana per 
perfeccionar i millorar la seva musicalitat, i aquesta és l’oportunitat de jugar 
en públic. El fet d’actuar davant d’una audiència dóna als estudiants 
l’oportunitat de veure per sí mateixos el resultat del seu treball i experimentar 
l’alegria de fer música amb altres músics i oients. Aquest és sempre un 
moment gratificant i emocionant tant pels estudiants, com pels professors i el 
públic. Més tard, al vespre, la sessió es transformarà en la darrera jam session 
de la setmana, en forma de celebració i amb alguns convidats molt 
especials.  
 
 
 



 

 

 
 

 
 
7 Dimarts a les 20h i 22h · Jazz·  Web: 25€ - Taquilla: 28€  
JOAN CHAMORRO & YOUNG BAND (DE LA SANT ANDREU JAZZ BAND)  
Joan Chamorro direcció i contrabaix, Joana Casanova veu i saxo alt, Joan Martí saxos alt i tenor, 
Marçal Perramon saxo tenor, Èlia Bastida saxo tenor, Alba Esteban saxo baríton, Víctor Carrascosa, 
Joan Mar Sauqué i  Alba Armengou trompetes, Joan Codina i Rita Payés trombons, Jan Domenech 
piano, Carla Motis guitarra, Abril Saurí bateria. 
Joan Chamorro, saxofonista i contrabaixista, fundador i director de la Sant 
Andreu Jazz Band, ens presenta una petita big band formada per alguns 
dels joves músics de la cantera de Sant Andreu, que enguany celebra el seu 
12è aniversari: 12 anys d’il·lusió i resultats màgics constatats a vuit treballs en 
format CD i DVD, i a 10 àlbums sorgits de la col·lecció “Joan Chamorro 
presenta...” i protagonitzats per joves talents com Andrea Motis, Eva 
Fernández, Magalí Datzira, Rita Payés, Marc Martín, Joan Mar Sauqué, Èlia 
Bastida i Joan Codina. De fet, al llarg d’aquest temps, per la formació de 
Sant Andreu han passat més de 60 joves d’entre 7 i 21 anys, convertint-se el 
projecte en un trampolí per a nous valors. Avui, Joan Chamorro i companyia interpretaran i gravaran en directe 
arranjaments de Dave Pell i originals d’Alfons Carrascosa i podrem escoltar cantar la saxofonista Joana 
Casanova, una nova veu emergent de la Sant Andreu Jazz Band.   
 
ACTIVITATS DE LA GMF BARCELONA’18 FORA DEL JAMBOREE:  
 
Del 2 al 6 d’agost a les 18.30h· Jazz· Gratuïta· Escenari a la Pl. Reial    
SINGER’S CORNER 
Del 2 al 6 d’agost, a les 18.30h, mentre duri la celebració de la GMF 
Barcelona’18, els estudiants vocals que participen als cursos i activitats 
actuaran en un escenari a l’aire lliure, situat a la Plaça Reial. Allà, 
interpretaran cançons acompanyats d’una secció rítmica: s’hi podran 
escoltar temes del Great American Songbook, però també d’Amèrica 
Llatina i, fins i tot, alguns originals escrits pels propis estudiants. Les aparicions 
sorpresa dels millors artistes del curs també poden ser part d’aquestes 
sessions gratuïtes.  
 
Dimarts, 7 d’agost a les 19h · Jazz · Escenari CNAB (Club Natació Atlètic Barceloneta)  
COR I SAMBA - CONCERT TANCAMENT GMF BARCELONA’18 
El concert de tancament de la GMF Barcelona’18 tindrà lloc al costat de la 
platja, al Club Natació Atlètic Barceloneta (CNAB) i unirà als participants i 
professors, col·laborant plegats en una sèrie d’actuacions de diverses 
agrupacions. El Gran Cercle de Cant i les Cançons en Cercle, dirigits per 
Guillermo Rozenthuler i Nel Begley, serà música coral composada 
espontàniament, melodies en capes, harmonies i ritmes. El cant en cercle és 
una forma de cant en grup que connecta amb formes ancestrals de fer 
música i uneix a les persones, independentment de les seves capacitats, 
convidant-les a escoltar profundament i a establir connexions entre elles.  
L’altre punt fort de la vetllada serà una actuació final, enèrgica i 
emocionant, del grup de Samba, liderat pel mestre percussionista Francesco Petreni. Combinarà el ball i el cant 
de diferents zones de Brasil amb els ritmes de la samba, afoxe, maracatu, samba reggae i funk.  



 

8 Dimecres a les 20h i 22h · Swing·  Web: 13€ - Taquilla: 15€ 
SAPHIE WELLS & THE SWING CATS 
Saphie Wells saxo, Joan Subirats saxo tenor i clarinet, Marc Masagué 
guitarra i veu, Alejandro ‘Wassylli’ Granados contrabaix. 
El swing està de moda i grups de nova generació com Saphie Wells & The 
Swing Cats així ho legitimen. Nascuda a Perú i projectada musicalment des 
d’El Taller de Músics de Barcelona, Saphie Wells és una de les veus més 
versàtils i seductores que han aparegut en el panorama jazzístic del país. Ja 
la vam poder gaudir al Jamboree com a vocalista de la formació de jazz-reggae The Oldians, i ara es presenta 
amb la seva proposta més personal evocant les grans veus i compositors de jazz dels anys 30 i 40 del segle 
passat (Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Duke Ellington, George Gershwin i, fins i tot, Chet Baker). Sota l’escalf d’uns 
músics que coneixen molt bé la dinàmica del swing, Saphie Wells & The Swing Cats garanteix una vetllada de 
bona música en immillorable companyia. 
 
9 Dijous a les 20h i 22h · Soul/Funk·  Web: 10€ – Taquilla: 12€ (sense seients) 
JAMBOSOUL 
GIGI McFARLANE & THE CLARENCE BEKKER BAND 
Gigi McFarlane veu, Francisco Guisado ‘Rubio’ guitarra, Arecio 
Smith teclats, Charlie Moreno baix, Dani Katena bateria. 
La primera sessió Jambosoul d’aquest mes estarà protagonitzada per una 
jove cantant londinenca amb arrels jamaicanes que s’ha guanyat un lloc 
preeminent en el panorama del soul i el funk al nostre país. Avui Gigi 
McFarlane s’acompanya de la banda de Clarence Bekker per oferir una 
sessió on el ritme trepidant dels seus temes propis i versions de hits de tots els 
temps faran vibrar el públic que baixi les escales de la cava de la Plaça 
Reial.  
 
10 Divendres a les 20h i 22h·  Soul · Web: 16€ - Taquilla: 18€ 
SCARLETS & THE FEMME SOUL BAND 
Laya Martí, Brigitte Emaga i Ivet Vidal veus, Haizea Martiartu saxo, 
Melodie Gimard teclat, Lidia García baix, Abril Saurí bateria. 
Scarlets & The Femme Soul Band reuneix tres potents veus amb molta 
personalitat, d’ànima negra, una estètica impactant i un show en viu que 
ens recorda artistes com The Supremes, Destiny’s Child o TLC. Format 
íntegrament per dones, aquest magnètic grup barceloní de soul i R&B, en 
actiu des de 2016, promet altes dosis de ritme en una vetllada d’allò més 
vibrant.   
 
11 Dissabte a les 20h i 22h · Brasilera/Jazz · Web: 13€ - Taquilla: 15€ 
GRUPO QUEBRANTE 
Jurandir Santana guitarra, Mark Aanderud piano, Martín Laportilla 
baix, Jefferson Otto bateria i veu.  
“Na Beira do Mundo” (Temps Record, 2017) és una delícia musical, un 
conjunt de composicions originals i arranjaments carregats de delicadesa, 
que busca explorar en les arrels no només de la música brasilera sinó també 
en el jazz i altres estils afins. Aquest projecte és el primer disc de Grupo 
Quebrante, una formació que va néixer de la unió de quatre impressionants 
músics llatinoamericans establerts a Barcelona –dos brasilers, el guitarrista Jurandir Santana i el baterista i 
cantant Jefferson Otto, un mexicà, el pianista Mark Aanderud, i un argentí, el baixista Martín Laportilla–. Amb 
ells viatjarem a l’altra banda de l’oceà, a la frontera d’un món que ens ha deixat el valuós llegat de músiques 
com la samba o la bossa nova.  
 



 

 

 

12 Diumenge a les 20h i 22h · Blues·  Web: 18€ - Taquilla: 20€  
BARCELONA BIG BLUES BAND & MYRIAM SWANSON presenten... 
“MISS RHYTHM” – to Ruth Brown with Love, the Atlantic years 1951-1962 
Myriam Swanson veu, Ivan Kovacevic contrabaix i direcció, Duska Miscevic i Ignasi Poch saxo alt, 
Pol Prats i Artem Zhulyev saxo tenor, Nuria Vitó saxo baríton, Jaume Torné i Víctor Verges trompeta, 
Aram Montagud i Igor Kossenkov trombó, Héctor Martín guitarra, Federico Mazzanti piano, Martí Elías 
bateria. 
Ruth Brown ha estat una de les cantants més influents del rhythm and blues 
nord-americà dels anys cinquanta i seixanta. Més coneguda com Miss 
Rhythm, va signar un contracte amb Atlantic Records el 1948, poc després 
del naixement del segell. Entre 1949 i 1955, va protagonitzar les llistes d’èxits 
amb cançons com “Teardrops from My Eyes” (1950), “(Mama) He Treats Your 
Daughter Mean” (1952) o “Mambo Baby” (1954), melodies que han inspirat 
a moltes generacions i també a la Big Blues Band per a la creació d’aquest 
espectacle en què celebraran alguns dels seus millors singles. I qui millor per 
posar veu a aquests temes que la volcànica i increïble Myriam Swanson! Un 
plaer pels melòmans i els col·leccionistes, una proposta que transportarà el 
públic a la millor època del rhythm and blues.  
 
13 Dilluns a les 20h· Jazz/Funk/Hip-Hop...· Web: 4€ - Taquilla: 5€  
(sense seients) 
JAMBOREE JAM amb SAIGI – CUEVAS – PITARCH 
Toni Saigi piano, Marc Cuevas contrabaix, Andreu Pitarch bateria. 
Contacte: Òscar de Pombo, oscar.depombo@masimas.com 
Una jam session protagonitzada per un trio d’alçada que s’ha rendit, de totes 
totes, al jazz. Tres generacions de músics concentrades en un mateix escenari 
amb un objectiu: gaudir amb la música. 
 
14 i 15 Dimarts i dimecres a les 20h i 22h · Jazz · Web: 13€ - Taquilla: 15€ 
SMACK BIG DAB 
Oriol Vallès trompeta i arranjaments, Joan Casares bateria i arranjaments, Lluc Casares saxo i 
arranjaments, Jöel González piano i arranjaments, Pau Sala contrabaix, Joan Mar Sauqué trompeta, 
Pol Omedes trompeta, Òscar Latorre trompeta, Albert Costa trombó, Alba Pujals trombó, Joan 
Codina trombó baix, Irene Reig saxo alt, Héctor Floría saxo tenor, Pau Vidal saxo tenor i flauta, Pere 
Miró saxo baríton. 
Els Smacks s'han multiplicat. On abans n'hi havia cinc, ara n'hi ha quinze, una 
big band sencera. Campen al seu aire per tot arreu i ningú els pot aturar. 
S'han estès ràpidament i fan ressonar les seves trompetes i saxos a l'atzar, 
creant un guirigall cacofònic insuportable. Notes fortes i fluixes, ràpides i 
lentes se succeeixen sense cap sentit. Afortunadament, els seus compositors 
han sabut albirar una mica d'ordre dins d'aquest caos, han empunyat una 
ploma antiga, s'han posat la perruca renaixentista i han preparat una 
colossal obra, quasi simfònica, que farà trontollar els pilars del Jamboree. 
 
 

mailto:oscar.depombo@masimas.com


 
 

 
 
 
16 Dijous a les 20h i 22h · Soul/Funk·  Web: 10€ – Taquilla: 12€ (sense seients) 
JAMBOSOUL 
GIGI McFARLANE & THE CLARENCE BEKKER BAND 
Gigi McFarlane veu, Francisco Guisado ‘Rubio’ guitarra, Arecio Smith 
teclats, Charlie Moreno baix, Dani Katena bateria. 
Nova sessió Jambosoul protagonitzada per una jove cantant londinenca 
amb arrels jamaicanes que s’ha guanyat un lloc preeminent en el 
panorama del soul i el funk al nostre país. Avui Gigi McFarlane s’acompanya 
de la banda de Clarence Bekker per oferir una sessió on el ritme trepidant 
dels seus temes propis i versions de hits de tots els temps faran vibrar el públic 
que baixi les escales de la cava de la Plaça Reial.  
 
17 Divendres a les 20h i 22h · Soul/R&B·  Web: 10€ - Taquilla: 12€  (sense seients) 
GASPAR + BIG MENU 
Gaspar veu, Gabriel Zenni teclats, Enric Peinado guitarra, Pedro Campos baix, Jose Benítez bateria. 
Gaspar torna a l’escenari del Jamboree, aquesta vegada per pre-estrenar 
el seu primera llarga durada, previst per sortir al mercat d’aquí a poques 
setmanes i que, en el moment d’escriure aquestes línies, encara no tenia 
títol. El que sí que es pot avançar és que serà un treball més electrònic que, 
malgrat això, preservarà el confés amor de Gaspar pel soul més clàssic i el 
neo soul. En directe tornarà a acompanyar-se de Big Menu, la millor banda 
de hip hop jazz de l’estat, un grup que recentment també ha tocat amb 
Nathy Peluso i Rels B. Gaspar s’ha propulsat com una autèntica revelació 
dins l’efervescent escena soul del país i el seu primer senzill, “Til You Fall 
Asleep”, ha sonat a totes les ràdios especialitzades de Gran Bretanya. Des 
d’Alemanya a Taiwan han lloat aquest cantant de Sant Carles de la Ràpita i, fins i tot, ”El Món a Rac 1” l’ha 
coronat com “el nou rei del soul”.  
 
18 Dissabte a les 20h i 22h · Jazz·  Web: 20€ - Taquilla: 22€  
RONALD BAKER QUARTET 
Ronald Baker veu i trompeta, Fabio Miano piano, Ignasi González contrabaix, Xavi Hinojosa bateria. 
Ronald Baker (Baltimore, 1968) és sens dubte un dels grans trompetistes de 
les darreres generacions del jazz nord-americà a la diàspora, un bufador a 
l’alçada dels grans representants de l’instrument de pistons, que fou 
deixeble de Donald Byrd, J. J. Johnson, George Cables i John Faddis, entre 
d’altres. Com a sideman, ha treballat amb músics de l’alçada de Big Joe 
Turner, Ricky Ford, Jesse Davis o Ignasi Terraza. Com tants altres grans de la 
història del jazz, Baker viu a París, ciutat en què ha dut a terme la seva carrera 
artística i en la qual ha presentat alguns dels seus sis CD en solitari. Fidel a la 
tradició, Ronald Baker canta i bufa amb una exquisida sensibilitat, com 
podran apreciar els aficionats que baixin les escales del Jamboree.  
 
 
 
 



 

 
 
 
19 Diumenge a les 20h i 22h · Concert a dos pianos· Web: 18€ - Taquilla: 20€  
CARL SONNY LEYLAND & LLUÍS COLOMA 
Presentació nou CD “Telling Our Stories” (Swing Alley, 2018) 
Carl Sonny Leyland piano i veu, Lluís Coloma piano.  
Des que es van conèixer fa 20 anys al Festival LaRoquebrou a França, Carl 
Sonny Leyland i Lluís Coloma han treballat plegats en nombroses ocasions, 
conreant una forta amistat i admiració mútua. Ambdós es troben entre els 
més originals i creatius pianistes de blues i boogie woogie en l’actualitat, 
essent uns bons coneixedors de la tradició però a la vegada participant 
activament en la fusió d’estils i incorporació de nous elements de forma 
natural, orgànica. Avui presenten el seu darrer treball, “Telling Our Stories”, 
un disc gravat a Barcelona a finals de 2017 que, en 14 temes apassionants, 
resulta una demostració d’espontaneïtat, virtuosisme i fluït diàleg musical a 
dos pianos. Un viatge sonor als llunyans paisatges de Nova Orleans, Chicago 
i Kansas City. 
 
20 Dilluns a les 20h· Jazz/Funk/Hip-Hop...· Web: 4€ - Taquilla: 5€ (sense seients) 
JAMBOREE JAM amb E.T.O. ELEPHANT TINY OBSESSION 
Lucía Fumero piano i teclats, Xumo Nunjo guitarra, Martín Meléndez 
violoncel i baix, Gabriel González “Catire” bateria. 
Contacte: Òscar de Pombo, oscar.depombo@masimas.com 
La música d’aquest quartet format a Barcelona se centra en els codis 
tradicionals d’Àfrica central però estableix una interessant mixtura amb 
influències del blues, el funk i el jazz, donant com a resultat un so urbà, 
original, d’allò més captivador, que recentment ha quedat plasmat en el 
primer àlbum de la formació, “Fire Love”.  
 
21 Dimarts a les 20h i 22h · Soul/Jazz/Funk· Web: 15€ - Taquilla: 17€ 
JAMES & BLACK 
Bruce James veu i teclats, Bella Black veu, Fede Rimini guitarra, Tito 
Bonacera baix, Caspar St. Charles bateria. 
Bruce James i Bella Black van unir forces per primera vegada el 2011 a Austin 
(Texas) i des de llavors han estat immersos en la tasca de difondre el soul allà 
on van, inicialment als Estats Units i ara a Europa, on es van establir el 2012 i 
han iniciat una frenètica activitat amb més de 150 concerts l’any que 
cobreixen 450.000km. En aquest recorregut han compartit escenari amb 
personalitats com Gregory Porter, Lee Fields i Nikki Hill, entre altres, i ja porten 
3 discos que s’enclaven en l’R&B tradicional, però que també estan tocats 
pels aires del blues del delta, el soul, el jazz i el funk.      
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22 Dimecres a les 20h i 22h · Jazz · Web: 13€ - Taquilla: 15€ 
SUSANA SHEIMAN – OPEN GATE 
Susana Sheiman veu, Toni Solà saxo tenor, Xavi Algans piano, Artur Regada contrabaix, Caspar St. 
Charles bateria.  
Susana Sheiman és una de les vocalistes més explosives i punyents del nostre 
particular planeta jazz. Després de la seva etapa com a cantant de la 
Barcelona Jazz Orquestra i del seu formidable disc amb el trio del pianista 
Ignasi Terraza, “Swing Appeal”, ara lidera un quintet brillant amb Xavier 
Algans –membre de la Big Band Jazz Terrassa–, el contrabaixista Artur 
Regada –membre fundador de La Vella Dixieland–, el baterista Caspar St. 
Charles –que ha col·laborat amb músics internacionals com Jackson 
Browne, Sharon Jones o George Braith– i el saxofonista Toni Solà –un vent 
poderós que pren com a referent l’estil dels clàssics del bop i amb qui la 
cantant ha compartit escenari en nombroses ocasions–. Sheiman i els seus 
companys posaran la seva versatilitat al servei d’un repertori molt variat.  
 
23 Dijous a les 20h i 22h · Soul/Funk · Web: 10€ – Taquilla: 12€ (sense seients) 
JAMBOSOUL 
GIGI McFARLANE & THE CLARENCE BEKKER BAND 
Gigi McFarlane veu, Francisco Guisado ‘Rubio’ guitarra, Arecio 
Smith teclats, Charlie Moreno baix, Dani Katena bateria. 
Nova sessió Jambosoul protagonitzada per una jove cantant londinenca 
amb arrels jamaicanes que s’ha guanyat un lloc preeminent en el 
panorama del soul i el funk al nostre país. Avui Gigi McFarlane s’acompanya 
de la banda de Clarence Bekker per oferir una sessió on el ritme trepidant 
dels seus temes propis i versions de hits de tots els temps faran vibrar el públic 
que baixi les escales de la cava de la Plaça Reial. 
 
24 Divendres a les 20h i 22h · Reggae/ska/jazz/rocksteady · Web: 13€ - Taquilla: 15€ 
THE OLDIANS 
PRESENTEN “WE ARE REGGAE” 
Saphie Wells veu, Ricard Vinyets saxo, Pol Omedes trompeta, Javi ‘Sir J’ García guitarra, Eduard 
Fernàndez teclats, Álvaro Taborda baix, Víctor Laguna bateria. 
The Oldians presenten el seu sisè àlbum d’estudi, “We are reggae”, un treball 
amb 12 noves cançons de les quals només una és un cover (la magnífica 
versió de “Here’s that rainy day” de Jimmy Van Heusen en clau reggae). 
Amb aquest nou projecte tornen a demostrar la seva astoradora capacitat 
de tamisar els sons fundacionals jamaicans com l’ska, el rocksteady i el 
reggae amb un toc de jazz elegant que els fa únics. La seductora veu de 
Saphie Wells, la guitarra híper-adaptable de Javi “Sir J” García, la bufera de 
Ricard Vinyets i Pol Omedes i una base rítmica impecable amb el baixista 
Álvaro Taborda i el baterista Víctor Laguna fan d’aquest grup un puntal 
imprescindible del sweet and smooth jamaican jazz.   
 
 
 



 
 
25 i 26 Dissabte i diumenge a les 20h i 22h – R&B· Web: 13€ - Taquilla: 15€ 
ALICE & THE WONDERS 
Alejandra Rueda veu, Sesk Kpell saxo tenor, Marc Bernet guitarra, 
Alex Albalá teclats, Luis Martín contrabaix, Miguel Ballester bateria. 
Alice & The Wonders, guardonada als premis Pop Eye al Talent Emergent 
2017, és una banda que ens transporta al so del rhythm & blues dels anys 40 
i 50, però a la vegada que es permet ésser permeable a altres influències 
com el jazz, el soul, el swing, els ritmes llatins o el rockabilly, creant una 
identitat pròpia, altament addictiva. Alice composa la majoria dels temes, 
que prenen vida amb la seva increïble veu. Amor, desamor, errors, encerts, 
esperança i angoixa es troben en les lletres d’aquestes composicions: la 
crua realitat se’ns presenta en totes les seves contradiccions.  
 
27 Dilluns a les 20h· Jazz/Funk/Hip-Hop...· Web: 4€ - Taquilla: 5€  
(sense seients) 
JAMBOREE JAM amb ÒSCAR LATORRE TRIO 
Òscar Latorre trompeta, Marc Cuevas contrabaix, Andreu Pitarch 
bateria.  
El trompetista de l’escena barcelonina Òscar Latorre i artista de Fresh Sound 
proposa un trio sense cap instrument harmònic. Juntament amb Marc 
Cuevas al contrabaix i Andreu Pitarch a la bateria, ofereixen un repertori 
original arrelat a la tradició jazzística. 
 
28 i 29 Dimarts i dimecres a les 20h i 22h · Soul/Funk· Web: 13€ - Taquilla: 15€ (sense seients) 
THE SOUL EXPERIENCE 
ZALON 
Zalon Thompson veu, Enric Peinado guitarra, Gabriel Zenni piano i 
teclats, Pedro Campos baix elèctric, José Benítez bateria. 
De corista d’Amy Winehouse es va acabar convertint en un dels homes de 
confiança de la malaurada cantant britànica. El 2016 el vam descobrir per 
aquestes latituds gràcies a la seva magnífica associació amb The 
Gramophone Allstars Big Band. Junts van triomfar a grans festivals i van oferir 
un particular tribut a grans del soul i a la pròpia Amy. Aquesta vegada 
tindrem l’oportunitat de degustar-lo durant dues nits consecutives en la 
proximitat del Jamboree i amb un repertori més personal sota l’escalf d’una 
banda creada per l’ocasió, amb alguns dels instrumentistes més solvents de 
l’escena soul-jazz del país.  
 
30 Dijous a les 20h i 22h · Soul/Funk · Web: 10€ – Taquilla: 12€ (sense seients) 
JAMBOSOUL 
GIGI McFARLANE & THE CLARENCE BEKKER BAND 
Gigi McFarlane veu, Francisco Guisado ‘Rubio’ guitarra, Arecio 
Smith teclats, Charlie Moreno baix, Carlos López bateria.  
Nova sessió Jambosoul protagonitzada per una jove cantant londinenca 
amb arrels jamaicanes que s’ha guanyat un lloc preeminent en el panorama 
del soul i el funk al nostre país. Avui Gigi McFarlane s’acompanya de la 
banda de Clarence Bekker per oferir una sessió on el ritme trepidant dels seus 
temes propis i versions de hits de tots els temps faran vibrar el públic que baixi 
les escales de la cava de la Plaça Reial.  



 
 
 
 
31 Divendres a les 20h i 22h · R&B · Web: 15€ - Taquilla: 17€ 
SARA PI 
Sara Pi veu, Érico Moreira guitarra, Abel Boquera teclats, Tito 
Bonacera baix, Antonio Torres bateria. 
Després de l'exitós “Break the Chains”, Sara Pi presenta “L.O.V.E.”, un nou 
single que serveix d'espera per al que serà el seu tercer disc, que està 
gravant en aquests moments. “L.O.V.E.” neix amb la intenció de reflectir una 
mirada crítica però esperançadora davant el crim més injustificable 
provocat per l'home, les guerres. Aquest nou treball confirma la cantant 
com una de les revelacions de l’escena soul & funk que es cuina per 
aquestes latituds. Amb un directe elegant, seductor i energètic, oferirà una 
selecció de composicions pròpies que es mouen en la tradició de la música 
negra ballable.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Venda d’entrades: 
A taquilles (Cada dia, a partir de les 16.30h)  
www.masimasfestival.com 
Tiquet Rambles: Palau de la Virreina (La Rambla 99, de dilluns a diumenges de 10h a 20.30h) 
 
Informació:  
Tel. 93 319 17 89 

http://www.masimasfestival.com/


 
 
 
 
De l’1 d’agost al 30 de setembre a les 19.30h, 20.30h, 21.30h i 22.30h // Preu: 15€ 
EL YIYO Y EL TETE 
 
El Yiyo bailaor 
El Tete bailaor 
Isabel Santiago bailaora 
José de la Miguela cante 
Bocaíllo cante 
Eduardo Cortés guitarra 
Paco de Mode cajón 
Artista convidat: Dan Ben Lior guitarra 
 
 
El Yiyo i El Tete són dos joves germans badalonins 
nascuts en el sí d’una família gitana que, tot i la 
seva joventut, ja s’han guanyat un lloc preeminent 
en el terreny del ball flamenc. Alguns ja parlen de 
Miguel Fernández Ribas, El Yiyo, com el nou 
Joaquín Cortés. Amb només 19 anys, la seva 
salvatge força i elegància en el taloneig l’estan 
catapultant al més alt, havent compartit escenaris 
amb Estrella Morente, Miguel Poveda, Farruquito, 
Eva Yerbabuena i Pitingo, i obrint la seva carrera 
a l’estranger, a ciutats com Nova York, Taiwan o 
París. El seu germà, Ricardo, no es queda enrere i 
també demostra una maduresa artística fora de 
la norma, amb només 18 anys. Junts i amb la 
confiança que dóna una formació integrada per 
altres dels grans artistes flamencs de l’escena 
barcelonina, oferiran un espectacle fogós, 
impactant, memorable en el que serà la 16ª 
edició del San Miguel Mas i Mas Festival al 
Tarantos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Venda d’entrades: 
A taquilles (Cada dia, a partir de les 16.30h)  
www.masimasfestival.com 
Tiquet Rambles: Palau de la Virreina (La Rambla 99, de dilluns a diumenges de 10h a 20.30h) 
 
Informació:  
Tel. 93 319 17 89 

http://www.masimasfestival.com/


 

 
 
 
 
MOOG: 
 
Fa 22 anys que el club Moog va obrir les seves portes en un 
petit i fosc carrer del casc antic de Barcelona. Era el 1996, i 
la música electrònica agafava embranzida estratosfèrica i 
començava a arrossegar grans masses d’adeptes, però el 
Moog sorgia amb la voluntat de mantenir el vell estil, el petit 
format, l’esperit underground amb què havia nascut el 
techno. Ràpidament, l’espai es va convertir en un punt de 
referència per als que buscaven la nit més fosca i 
alternativa i per la seva cabina van passar noms que a 
l’època ja començaven a ser mítics: Jeff Mills, Laurent 
Garnier, Dj Hell...), que s’alternaven amb les poderoses 
sessions dels seus residents. Després de dues dècades, l’ànima d’aquest club no ha canviat gens: la 
seva selecció musical combina convidats internacionals que no resulta habitual veure a altres clubs 
de la ciutat amb el suport incansable a l’efervescent escena local i la presència d’una plantilla de 
residents de luxe, com són Gus van Sound, Rubén Seoane, Uroz, Olmos, David Lost i 6tma. Sempre al 
servei dels ritmes més colpidors!! 
 
 
 
Sessions cada dia del mes d’agost, a partir de les 00h 
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	8 Dimecres a les 20h i 22h   Swing   Web: 13€ - Taquilla: 15€
	SAPHIE WELLS & THE SWING CATS
	Saphie Wells saxo, Joan Subirats saxo tenor i clarinet, Marc Masagué guitarra i veu, Alejandro ‘Wassylli’ Granados contrabaix.
	Jurandir Santana guitarra, Mark Aanderud piano, Martín Laportilla baix, Jefferson Otto bateria i veu.
	“Na Beira do Mundo” (Temps Record, 2017) és una delícia musical, un conjunt de composicions originals i arranjaments carregats de delicadesa, que busca explorar en les arrels no només de la música brasilera sinó també en el jazz i altres estils afins....
	13 Dilluns a les 20h  Jazz/Funk/Hip-Hop...  Web: 4€ - Taquilla: 5€
	(sense seients)
	Una jam session protagonitzada per un trio d’alçada que s’ha rendit, de totes totes, al jazz. Tres generacions de músics concentrades en un mateix escenari amb un objectiu: gaudir amb la música.
	14 i 15 Dimarts i dimecres a les 20h i 22h   Jazz   Web: 13€ - Taquilla: 15€
	SMACK BIG DAB
	Oriol Vallès trompeta i arranjaments, Joan Casares bateria i arranjaments, Lluc Casares saxo i arranjaments, Jöel González piano i arranjaments, Pau Sala contrabaix, Joan Mar Sauqué trompeta, Pol Omedes trompeta, Òscar Latorre trompeta, Albert Costa t...
	Els Smacks s'han multiplicat. On abans n'hi havia cinc, ara n'hi ha quinze, una big band sencera. Campen al seu aire per tot arreu i ningú els pot aturar. S'han estès ràpidament i fan ressonar les seves trompetes i saxos a l'atzar, creant un guirigall...
	20 Dilluns a les 20h  Jazz/Funk/Hip-Hop...  Web: 4€ - Taquilla: 5€ (sense seients)
	27 Dilluns a les 20h  Jazz/Funk/Hip-Hop...  Web: 4€ - Taquilla: 5€
	(sense seients)
	28 i 29 Dimarts i dimecres a les 20h i 22h   Soul/Funk  Web: 13€ - Taquilla: 15€ (sense seients)

