
 
 

 

 

14è SAN MIGUEL MAS I MAS FESTIVAL 

Del 25 de juliol al 4 de setembre 

 

El San Miguel Mas i Mas Festival tanca la seva 14a edició amb 

un balanç provisional de 32.000 espectadors 

El retorn als escenaris de Manolo Sanlúcar marca la clausura oficial del 

festival amb un concert al Palau de la Música, dijous 1 de setembre 

 

El festival s’allargarà fins diumenge 4 de setembre amb els Blues 

Messengers i el seu record als 25 anys de La Boîte amb tres dobles 

sessions al Jamboree 

 

El San Miguel Mas i Mas Festival tanca oficialment la seva 14a edició amb el 

concert de Manolo Sanlúcar demà dijous 1 de setembre al Palau de la Música 

Catalana. Des del 25 de juliol, 32.000 espectadors han passat pels cinc espais 

que formen el circuit del festival —Palau de la Música Catalana, el Born Centre 

de Cultura i Memòria, Jamboree, Tarantos i Moog—. Aquesta xifra representa 

un 66% d’ocupació per un total de 97 propostes i 238 actuacions.  

Els concerts de Maria del Mar Bonet, Martirio, Min-Sung Lee, Daniel Ligorio i 

Zalon & The Gramophone Allstars han estat les propostes amb més bona 

acollida entre el públic que s’ha acostat al Palau de la Música, que també ha 

omplert el Jamboree i el Born Centre de Cultura i Memòria per veure en directe 

Ellis Marsalis, Joan Chamorro i la Sant Andreu Jazz Band, Amadeu Casas amb 

el seu tribut a B.B. King o Cosmosoul.  

L’aposta per impregnar la programació amb referències a Llull i Granados ha 

trobat una bona resposta com posen de manifest l’alta ocupació del 

monogràfic Granados interpretat per Daniel Ligorio al Palau de la Música o 

l’interès que Maria del Mar Bonet va despertar entre el públic barceloní amb 

l’espectacle de gran format “Alenar Llull”. El Moog i el Tarantos també renoven 

la confiança del públic amb bons nivells d’assistència.  

La gran sorpresa del 14è SAN MIGUEL MAS I MAS FESTIVAL ha estat Zalon 

Thompson amb el seu tribut a Amy Winehouse del passat 23 d’agost 

https://www.facebook.com/festivalmasimas/
https://twitter.com/festivalmasimas
http://www.youtube.com/MasiMasFestival
https://instagram.com/festivalmasimas


 
 

acompanyat de The Gramophone Allstars. Després d’haver treballat com a 

cantant del cor de Winehouse, Thompson ha arrencat la seva carrera en 

solitari i aquest estiu es troba en plena fase de promoció del seu primer EP en 

solitari “You Let Me Breathe”.  

Sanlúcar torna als escenaris en el marc del festival 

Demà dijous 1 de setembre el Palau de la Música Catalana acull el retorn de 

Manolo Sanlúcar tres anys després d’haver anunciat la seva retirada per a 

dedicar-se en exclusiva a la seva obra didàctica. En el concert oficial de 

clausura del festival, el mestre de la guitarra interpretarà una selecció de tota 

la seva obra, juntament amb la primícia de nous temes que formaran part del 

seu proper treball, “La Voz del Color”. Actuarà pel públic barceloní 

acompanyat de Carmen Molina, al cante, David Carmona, a la guitarra i 

Agustín Diassera, a la percussió. 

El festival s’allargarà fins diumenge 4 de setembre amb els Blues Messengers i 

el seu record als 25 anys de La Boîte amb tres dobles sessions al Jamboree. 

El San Miguel Mas i Mas Festival es referma com a referent de l’oferta musical 

de qualitat a la ciutat de Barcelona durant el mes d’agost tant pel públic local 

com pel forà i ja treballa en l’edició 2017.  
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