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En el 2020 es compliran 40 anys des de que un grup de músics amics 

van fundar PEGASUS.

Van apostar per la música que els hi agradava i motivava, el Jazz fusió 

amb influències Mediterrànies.

 

Els membres originals de PEGASUS, Santi Arisa, Rafa Escoté, Josep Mas 

“Kitflus”, Max Sunyer i Dan Arisa, amb motiu del 40 Aniversari de la 

fundació del grup, han decidit realitzar una gira per acomiadar-se de tot 

el públic i seguidors que durant anys els hi han donat suport i ha assistit 

als seus concerts.

 

La gira començarà a partir de l’abril del 2019 i es perllongarà fins al 

desembre del 2020.

Teatres, Auditoris i Festivals seran els espais que acolliran els concerts de 

PEGASUS.

El repertori que tocaran serà un recull dels  temes més emblemàtics 

 enregistrats en els deu discs que composen la seva discografia.

 

Cada concert serà únic i irrepetible, no t’ho pots perdre!!
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Reunió de virtuosos del jazz-rock i el rock progressiu, PEGASUS, obté una notable 

popularitat als anys vuitanta amb les seves composicions instrumentals que fonen línies 

melòdiques diàfanes i sentit de l'experimentació.

 

El grup neix el 1981 de la unió de quatre músics molt experimentats, Max Sunyer (ex 

Tapimán, Vértice, Iceberg), Rafael Escoté (ex Gòtic, Catalonia); Santi Arisa (ex Fusioon) i 

Josep Mas, Kitflus (ex Iceberg). 

Des de la seva creació PEGASUS ha editat deu treballs discogràfics i ha actuat en directe a  

escenaris tant llegendaris com el Carnegie Hall de Nova York, el Festival de Montreux, el 

Palau de la Música de Barcelona, el Festival de Cinema de Miami, i molts altres festivals 

nacionals i internacionals, aconseguint fites tant difícils per a un grup de jazz-fusió com 

enfilar-se fins dalt de tot de les llistes d’èxits de les principals ràdios de l’estat.

 

A principis dels noranta alenteix els seus compromisos escènics fins a suspendre les 

activitats després de publicar l'àlbum Selva Pagana (Actual Records, 1996).

 

PEGASUS reapareix amb un concert dins de les festes majors de Vilafranca del Penedès el 

2007, punt de partida d’una renovada activitat en directe a Catalunya i Espanya.

 

El 2008 actua a l'Auditori de Barcelona, dins de la programació del 40 Festival Internacional 

de Jazz. 

El percussionista Dan Arisa, fill de Santi Arisa, s'uneix a la banda en aquesta nova etapa.

 

Durant l'any 2008-2009 van realitzar una gira per diferents poblacions de Catalunya i 

d'Espanya amb un espectacle vigorós i segrestador -que incloïa els temes més 

representatius de la seva discografia- i que va ser molt ben rebut per el públic i la critica.

 

El grup va publicar el 2014, el seu darrer disc d'estudi STANDBY...ON!  el desè disc de la seva 

discografia.

STANDBY...ON! arriba al mercat amb onze temes inèdits, d'autoria pròpia i fidels al estil de 

jazz-fusió de clares influències mediterrànies de PEGASUS, després de 17 anys de silenci 

discogràfic de la formació.

L'enregistrament i publicació de STANDBY...ON! es va poder dur a terme gràcies a la posada 

en marxa d'una campanya de micro-mecenatge que va recollir les generoses aportacions 

d'una llarga llista d'amics, coneguts i fans del grup.

 

Per tal de tancar el cercle, PEGASUS, amb els seus membres originals, iniciarà a partir de 

l’abril 2019, una gira de comiat per Catalunya i Espanya que es perllongarà fins a finals del 

2020.

    HISTÒRIA
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Management i Contractació

Telf.:   93 412 11 14
Mòbil: 639 34 41 04

E- mail: ricard@eraproduccions.com
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Santi Arisa Rafa Escoté "Kitflus" Max Sunyer Dan Arisa
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Veure Vìdeos

https://vimeo.com/59582060
https://vimeo.com/54219279

