
Després de 15 anys i més de 700 
concerts pels cinc continents, el duet 
de música experimental ZA! presenta 
el seu projecte més multitudinari: ZA! 
& la TransMegaCobla, que fusiona 
la cultura mediterrània tradicional 
amb la contemporània, per crear un 
univers fictici però profundament humà 
i festiu. La MegaCobla, Tarta Relena 
i Za! formen una  orquestra atemporal 
disposada a inventar, amb elements 
reals, una mediterraneïtat de ciència-
ficció en una realitat paral·lela.

Papadupau: guitarra, trompeta, veus
Spazzfrica Ehd: bateria, clarinet, veus
Helena Ros (Tarta Relena): veus, 
percussió i efectes
Marta Torrella (Tarta Relena): veus, 
percussió i efectes
Pep Moliner: fiscorn
Xavi Molina: tenora i efectes
Jordi Casas: tible
Xavi Torrent: flabiol

Idea i composició: ZA!
Vestuari i Art: PEDRA

La MegaCobla, quartet de vents de 
cobla tradicional nascut d’un taller amb 
ZA! l’any 2018 a la Fira Mediterrània. 
Pep Moliner, Jordi Casas, Xavi Molina 
i Xavi Torrent són quatre dels músics de 
cobla més reputats i transgressors de 
Catalunya,
amb experiència en formacions com 
la Cobla Sant Jordi. La MegaCobla 
aporta coneixement i experimentació a 
parts iguals.
 
Tarta Relena, jove duo de trans-folk 
a capella que els darrers dos anys 
han revolucionat l’escena catalana. 
Helena Ros i Marta Torrella dominen 
la polifonia i el repertori de folk 
mediterrani per renovar-lo i situar-lo de 
nou al segle XXI amb vigència estètica.
 
ZA!, el duet format per Papadupau i 
Spazzfrica Ehd són referents europeus 
de l’autoedició, la música experimental i 
la cultura comunitària. Sota la premissa 
que l’art d’avantguarda no està renyit 
amb la creació col·lectiva, els ZA! 
mesclen, sense demanar permís, música 
culta, underground i popular.
 
Una coproducció de: 
Za!, La Marfà – Centre de Creació 
Musical, Fira Mediterrània de 
Manresa

Amb la col·laboració de: 
L’Auditori de Barcelona, Fabra i 
Coats. Fàbrica de Creació

En col·laboració amb el Festival NEU!

Segueix les mesures 
de seguretat per a la 
prevenció de la Covid 19.

Ajuda’ns a fer de l’Auditori 
Palau de Congressos 
un espai segur.

Moltes gràcies per la teva 
col·laboració.
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Concerts recomanats: 

Mireia Vives & 
Borja Penalba
Ds 13/02, 20h

Joina
Ds. 13/03, 20h

ZA! & La Trans-
MegaCobla 
Ds. 30/01, 20h

Col·laboradors principals

Patrons

Mecenes

Mitjans col·laboradors

Ho organitza
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