
 
 
 
 
 

Del 24 de gener al 18 d’abril de 2020 
 

 

Maria del Mar Bonet actua aquest dissabte al Barnasants amb un 
concert únic de jazz i swing americà acompanyada de la Big Band Begues 
 
El concert està dirigit per Toni Cuenca, compositor i director, amb una llarga 
trajectòria com a músic 
 

Aquesta serà la primera vegada que Maria del Mar Bonet puja a l’escenari amb una 
Big Band, oferint un únic concert que tindrà lloc el proper dissabte, 8 de febrer, al 
Teatre El Goula de Begues  

 
 
Barcelona, 05.02.2020 
 

El Festival Barnasants ha estat des de sempre un esdeveniment que ha donat protagonisme als 

nous projectes de Maria del Mar Bonet. Aquest any, l’artista mallorquina no ha volgut perdre’s 

aquesta cita, i coincidint amb l’efemèride dels 25 anys del naixement del Festival de la cançó 

d’autor, la cantant oferirà un concert únic acompanyada de la Big Band Begues.  

Amb més de 50 anys als escenaris, Maria del Mar Bonet és una de les grans veus de referència de la 

cançó al món. La Mediterrània ha estat sempre el punt de referència a la seva vida artística i 

personal, considerant-la la seva font d’inspiració. Ha passejat pel món sencer la seva música en la 

seva llengua, col·laborant amb desenes d’artistes i estils diferents d’arreu i ha publicat gairebé una 

quarantena de discs que formen un trajectòria sòlida i coherent, basada en la seva relació amb el 

públic i des dels escenaris dels seus centenars i centenars de concerts. 

La cantant que va formar part del moviment de la Nova Cançó, ja havia festejat el món del jazz i el 

swing en diverses ocasions, com la peça Jim, en clau d’homenatge a Billie Holiday l’any 1979, o 

l’espectacle Ben a prop que va interpretar amb Manel Camp al Teatre Lliure amb temes de 

Gershwin, entre d’altres autors.  

La Big Band Begues es va fundar el 2004 amb 18 músics professionals dirigits pel mestre i històric 

impulsor del jazz a Catalunya, Peter Delphinic. La formació s’inspira en la musicalitat de la dècada 

dels anys 30, recordant l’esclat de la música jazz i swing dels Estats Units. Amb l’existència de 

seccions instrumentals, la Big Band Begues es compon de seccions clàssiques com els metalls, les 

fustes i els ritmes. 

EL JAZZ I SWING AMERICÀ DE LA BIG BAND BEGUES I, LA VEU DE MARIA DEL MAR BONET que hi 

entrega les olors, els paisatges i els sons de la Mediterrània, resulten una comunió artística que 

converteixen el concert en un únic continent musical a l’escenari.  



Fitxa artística 
 

Maria del Mar Bonet, Veu  

Toni Cuenca, Direcció musical i arranjaments 
 
Saxofons  
Xavi Plaza, Alto 1  

Jordi Paulí, Alto 2  

Gaby Ardebol, Tenor 1  

Pablo Cabrera, Tenor 2  

Juli Casado, Baríton 

Trompetes 

Llorenç Rubio 

Abel Herrera 

Dan Posen 

Jorge Sanjuas 

 

Trombons 

Joan Manel Margalef 

Pep Figueras 

Pere Montserrat 

Pere Bono (Trombó baix) 

 

Contrabaix i baix elèctric 

Luis Fernández 

 

Bateria 

Gabriel Gómez 

 

Piano 

Emilio Ruiz 

 

Guitarra 

Peter Christian Lemberg 

 

Disseny de sò sonorització, Mateu Martinez 

Disseny de llums i il.luminació Roger Puiggener  

Arxiu i xarxes socials, Teresa Roig 

Producció, Laura Magrinyà per LMS produccions 

Managemenet Maria del Mar Bonet, Yanni Munujos per comunicamanagers 
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+ INFO www.barnasants.com 
Sala de premsa: http://www.comedia.cat/ca/comediateca/barnasants2020  

Contacte premsa:   
COMÈDIA SL · Maria Permanyer · mpermanyer@comedianet.com · 650 19 09 59 

http://www.comedia.cat/ca/comediateca/barnasants2020

