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EL BATEC DEL TABAL
  
La Melanzana Ensemble presenta l’espectacle “El batec del tabal”.
 
Una passejada musical per la Patum de Berga, que segueix el fil d’una rondalla narrada per
un avi enyorat de Berga, la seva terra, on va néixer i créixer i on no hi torna des de fa anys.

És una història adreçada especialment als infants, amb una escenografia mínima on la
música és el centre de l’espectacle, suportada per una projecció que captivarà encara més a
tota la seva audiència,  amb el color i els balls de les comparses de la Patum.

La part musical consta de les peces més emblamàtiques de la Patum. La mateixa formació
les ha arrenjat adequant-ho a la instrumentació. L'aire tradicional de les melodies es barreja
amb l'estil barroc de La Melanzana Ensemble.

La part teatral es crea a a partir de rondalles populars i familiars;  és un diàleg: entre un avi i
la seva néta. Els dos protagonistes ens expliquen la misteriosa i viva història, des del passat
fins al mateix present. 

Música, teatre i emoció prenen vida fent realitat la festa de la Patum! 
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Preludi – el batec del tabal
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La Melanzana Ensemble neix el gener de 2016 amb l’objectiu de portar a casa el treball i esforç
de vuit joves músics professionals formats a diferents punts d’Europa (Països Baixos,
Anglaterra, Alemanya, Suïssa i Catalunya). 

Aprofitant l’ambient musical i internacional en el que han conviscut, sorgeix la idea d’oferir un
producte d’alta qualitat musical al seu territori, col·laborant amb entitats de caire social i a la
vegada apropant el públic a espais d'interès històric i cultural. 

L'Ensemble està format per una soprano, tres violins, viola, violoncel, tiorba i fagot. Es
caracteritza per tenir un estil propi, de caràcter viu: són un grup de joves amb ganes de
transgredir i projectar noves idees fonamentalment a través de la música dels segles XVI a XVIII.

El març de 2018 l’ensemble va ser guardonat amb el “Premi a la innovació artística de Cultura
del Berguedà” atorgat pel Consell Comarcal del Berguedà.

L’estiu de 2019 estrenen l’espectacle “Les Veus d’Ibèria”, un recorregut per les diferents
tradicions i llengües de la Península. Amb èxit i bona rebuda, l’han ofert a diferents parts del
territori català i Alemanya.

La formació ha ofert concerts durant els últims anys a diferents poblacions del terriori, formant
diversos programes de música barroca i tradicional. Sagàs, Gironella, Berga, Sant Llorenç de
Morunys, Manresa, Lluçà, Puig-Reig, Guardiola de Berguedà: són algunes de les poblacions on hi
tenen gran rebuda per un públic que ompla els espais de concert. 

L'any 2020, durant la pandèmia, La Patum no es va poder celebrar, és llavors quan sorgeix la
idea de agrupar tota aquesta tradició en forma d'espectacle. Durant el nou any 2022 l'ensemble
té previst estrenar "El Batec del Tabal" i fer-ho arribar a tots aquells que vulguin conèixer la seva
història, música i ressò. 
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BIOGRAFIES DELS MEMBRES

ARNAU ROVIRA, CELLO
De Sagàs, 1993. S'inicia a la música a Berga i més endavant al Conservatori Municipal de
Barcelona. El 2013 es trasllada a Utrecht per estudiar la carrera amb Timora Rosler. Actualment
resideix a Colònia, on ha cursat el màster en interpretació i música de cambra amb Maria Kliegel i
Harold Schoneweg. Forma part, com a habitual col·laborador de l'Orquestra simfònica de
Wuppertal, Alemanya, i diversos grups de cambra com el Trio Orelon o el quartet Oreneta.

CARLES BLANCH, CORDA PULSADA 
De Flix, 1993. Inicia els seus estudis de guitarra clàssica a l'EMMD de Móra d'Ebre i més endavant
estudia amb Àlex Garrobé i Laura Young. Posteriorment, es gradua a l'ESMUC amb l'especialitat de
Corda polsada sota la direcció de Xavier Díaz Latorre. 
Col·labora amb formacions com Accademia del Piacere (dir. Fahmi Alqhai), Vespres d’Arnadí (dir.
Dani Espasa), Le Concert des Nations (dir. Jordi Savall), Jove Capella Reial de Catalunya (dir. Lluís
Vilamajor). El 2017 crea el grup de folk/cançó d’autor “Menut” amb el qual guanya el Premi
Joventut de la 18a edició del Sona9, posteriorment grava el seu primer treball discogràfic,Terra
d'argila (DiscMedi, 2019). 
Compagina l’activitat concertística amb la docència al Conservatori municipal de música de Vila-
seca, on és professor de Guitarra i d’instruments de corda polsada del Renaixement i del Barroc.



MÒNICA ROCA, VIOLÍ
De Gironella, 1992. Inicia els estudis musicals a Berga i realitza el Grau professional al
Conservatori Municipal de Barcelona amb Àlex García. Graduada en Pedagogia a la UB i en
interpretació de violí al Conservatori de Maastricht, amb Robert Szreder i Piotr Jasiurkowski.
Actualment és professora de violí al Conservatori dels Pirineusl i participa a diferents projectes
pedagògics. Ha rebut classes de violí barroc amb la violinista Alba Roca.

MARTA ATCHER, VIOLÍ
De Manresa, 1994. Inicia els seus estudis musicals al conservatori de la mateixa ciutat, amb
Dolors Casas i Jordi Coll. El 2013 es trasllada als Països Baixos, estudia amb la violinista Theodora
Geraets i seguidament cursa els estudis superiors al Conservatori de Maastricht amb Kyoko
Yonemoto. Actualment resideix a Amsterdam, s'ha format en Tècnica Alexander al centre ATCA,
on n'és professora assistent.  Paral·lelament s'ha format amb violí barroc amb Antoinette
Lohmann , Kati Debretzeni i Emmanuel Resche.  
Participa en diferents formacions de cambra, música antiga i d'arrel, als Països Baixos i Catalunya.
I és professora de violí a les escoles de música de Haarlem i Heemskerk (Holanda).
 

MARCEL IGNACIO, VIOLÍ
De Sallent, 1994. Comença a estudiar violí a la mateixa població i posteriorment al conservatori de
Manresa amb Esther Blanch. Graduat en interpretació (violí) al Conservatori Superior del Liceu de
Barcelona amb Kai Gleusteen. Actualment, està finalitzant el Master en interpretació a l’Haute
École de Musique de Genève amb el professor Sergey Ostrovsky. Toca regularment a l’orquestra
de Biel-Solothurn (Suissa) i és professor de violí a l’escola de música de Morteau. 



ADRIÀ TRULLS, VIOLA
Adrià  De Puig-reig, 1993. S'inicia en la música a la mateixa població i més tard cursa viola al
Conservatori de Manresa. Realitza els estudis superiors a l'Escola Superior de Música Reina Sofia
de Madrid i mes tard a la Royal Academy de Londres, on es gradua al 2017 amb honors.
Realitza els seus estudis de màster d’interpretació a la Haute École de Musique de Ginebra, amb la
tutela de Mâté Szücs. 
Finalment, per acabar els seus estudis, és seleccionat a l’Orchestra de la Suisse Romande per
formar-ne part com a músic academista.
Actualment l’Adrià col·labora amb regularitat a l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu, a
Barcelona.

MATTHIAS LÖFFELMAN, FAGOT
De Regensburg (Alemanya), 1989. Inicia els seus estudis musicals amb el prestigiós cor de
Regensburger Domspatzen. Graduat en fagot amb el professor Karsten Nagel al centre Leopold
Mozart d'Augsburg.  Cursà el master en interpretació amb els fagotistes Valentino Zucchiatti i
Albrecht Holder als conservatoris de Maastricht i Hochschule für Musik de Würzburg. Actualment
exerceix com a professor de fagot i ha estudiat educació a la universitat Ludwig-Maximilian de
Würzburg.

 

QUERALT AYMERICH, SOPRANO
De Berga, 1990. Inicia els estudis musicals a l'escola de música de la mateixa ciutat. El 2008
segueix els estudis de cant al Conservatori de Barcelona, amb M.Àngels Sarroca i Eulàlia Ara. El
2014 cursa els estudis superiors al Conservatori de Maastricht, amb Axel Everaert i Abigail
Richards. Durant la temporada 17-18 debuta el rol de Tebaldo (òpera Don Carlo, G.Verdi) amb els
Amics de l'Òpera de Sabadell, en dues funcions. El 2018 participa com a solista en el concert de
Nadal (Messies de G.F. Handel) amb Camerata Sant Cugat a l'Auditori de Sant Cugat.



XAVIER GONZÁLEZ COSTA, ESCRIPTOR I ACTOR
De Berga, 1967. Escriptor i col·laborador en diferents mitjans de comunicació, ha publicat poesia,
literatura infantil, relats breus per a adults i teatre, essent en aquesta última disciplina, la de
dramaturg, per la qual ha estat més reconegut, amb diferents premis i estrenes, arreu dels Països
Catalans. Viatger apassionat, és un enamorat de l’Àfrica, continent d’on ha estat en més d’una
dotzena de països, cooperant a través de l’organització “Viatgers sense Fronteres”, que va presidir
des de la seva fundació el 1999 fins la seva dissolució el 2015. El 2011, va ser distingit per la
Ciutat de Berga amb el títol de Patumaire d’Honor.

 



MEMBRES

Xavier González Costa – Actor i guionista
Queralt Aymerich Torner – Soprano, actriu
Marta Atcher Soler - Violí
Marcel Ignacio Riera - Violí
Mònica Roca Lladó - Violí
Adrià Trulls Freixa - Viola
Arnau Rovira Bascompte – Violoncel, tabal
Matthias Löffelmann - Fagot
Carles Blanch Guzmán - Corda polsada
Roger Belmonte Viladomat - Compositor
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CONTACTE
Mònica Roca Lledó
 
+34 679 22 37 15

La Melanzana Ensemble

www.lamelanzanaensemble.com

Arxius audiovisuals:
https://www.youtube.com/channel/UCmZ5E_NwC
nIBRuByUZ5rVDQ


