


Black Pearl és un conjunt musical que neix l’any 2007 al poble d’Es Mercadal 
(Menorca). Els seus fundadors, que cursaven estudis a l’Escola Municipal de 
Música i Dansa d’Es Mercadal, van decidir unir-se per crear un projecte on les 
seves aspiracions artístiques es veiessin assolides. El somni d’un grup d’amics 
adolescents actualment s’ha convertit en una orquestra de versions formada 
per deu músics amb formació que ja compta amb més de cinquanta con-
certs al darrere. Els joves integrants de la banda ja han trepitjat diversos esce-
naris de pobles menorquins com Es Mercadal, Ferreries o Es Migjorn Gran. 
Mentrestant, la connexió amb el públic no ha deixat de créixer durant els da-
rrers anys �ns a superar el miler de seguidors a les xarxes socials.

Els gèneres musicals que engloben 
dins el seu repertori són múltiples 
per tal de divertir i fer ballar a tot 
tipus de públic; des de pop, passant 
per rock and roll, soul o pachanga. 
En total un ampli conjunt de grans 
hits que tothom coneix i que fan 
moure l’esquelet dels més balladors. 
Noms com ABBA, Bruno Mars, Villa-
ge People, Blues Brothers, Fito&Fiti-

paldis, Alaska y Dinarama són 
alguns dels artistes dels quals Black 
Pearl fa les seves versions. I will sur-
vive, YMCA, Tengo un tractor amari-
llo, Sur�ng USA... Cançons de tot 
tipus d’estils que aporten diversió, 
alegria i ritme a una revetlla festiva 
o a qualsevol altre tipus de con-
cert amb un altre format. 



Durant la seva trajectòria els membres de la banda han anat variant �ns a arribar 
a la formació actual.  El grup avui compta amb deu components que a continuació 
s’especi�caran de manera breu.

Té una veu molt privilegiada amb la que és capaç de cantar 
tot tipus de temes.  Mercadalenca, llicenciada en Turisme i 
actualment estudiant de cant i piano; la seva relació amb el 
món de la música va començar quan era ben petita. A Me-
norca ha cantat amb altres grups i a Barcelona també ha 
viscut molt de prop la música gospel, formant part d’algu-
nes agrupacions corals. Ella creu que al conjunt “tots som 
enèrgics i naturals dalt l’escenari i és així com s’aconse-
gueix transmetre al públic la il•lusió i passió per la música”.

Sara Riudavets (veu)

Va començar als 12 anys, i als seus 20 ja està a l'altura de 
les millors veus masculines de Menorca. Tot un soulman. 
Combina des de Barcelona la passió i les classes de cant 
modern amb el món coral del gospel i amb la carrera de 
periodisme a la Universitat Pompeu Fabra. Sensible i 
actiu dalt l'escenari, li encanta experimentar cada vegada 
més amb la veu. La seva personalitat i registre vocal 
donen un toc màgic i excepcional a qualsevol cançó. 

Blai Barber (veu)

La música l’ha acompanyat des de ben petita. Ella i la Sara 
Riudavets van entrar a formar part de Black Pearl ara fa set 
anys, quan cursaven 3r d’ESO. La Maria dalt l’escenari gau-
deix de cada moment. Ho viu, ho sent, i sobretot, ho com-
parteix... La sensibilitat i la cura que té per cada nota la 
converteixen en un dels puntals de la banda. “Encara tinc 
els nervis i les ganes del primer dia, i m’encanta sa sensació 
d’acabar un concert i saber que ho hem donat tot”, a�rma.

Maria M�a (veu)



L'Héctor va ser un dels creadors de Black Pearl l'any 2007. 
En aquell moment estudiava guitarra i solfeig a l'Escola de 
Música d'Es Mercadal. Per ell Black Pearl és diversió, emoció 
i molta satisfacció. Ell mateix a�rma que "darrere la banda 
hi ha uns pares culpables que visquem la música, una 
escola que ens va despertar les ganes de crear un grup, un 
poble que fa que ens sentim orgullosos de ser d'on som, i 
sempre, un munt de gent nova que està disposada a 
unir-se". 

Va començar a sonar piano quan només tenia 7 anys i va 
entrar a formar part de la banda des dels seus inicis, ara fa 
deu anys. És el creador de molts dels popurris que interpre-
ta el grup i també un dels que més els gaudeix. Responsa-
ble, positiu, innovador... Sense ell tampoc res seria el 
mateix. Continua amb el mateix esperit i ganes de quan va 
començar tot i ho transmet als companys. Des del 2009 viu 
a Barcelona i la música mai l'ha deixat d'acompanyar.

Va començar tocant la bateria però el destí el va conduir a 
convertir-se en un des baixistes més reconeguts de Menor-
ca. Una evidència d'això és la in�nitat de grups i projectes 
musicals dels que forma part. Fa tres anys que Black Pearl 
va començar a comptar amb ell també com a baixista i 
sense cap dubte aporta un gran plus de qualitat musical 
dalt l'escenari. Són espectaculars els solos que fa a cançons 
com Gimmie o Updown Funk.

Ell tenia només 14 anys quan va començar a aportar el seu 
sentit des ritme a la banda. De fet, el nom del grup té els 
orígens a una bateria Pearl que ell va comprar aquells 
primers anys. Ha estudiat Grau Mitjà i Superior de Percussió 
al Conservatori Superior de les Illes Balears i actualment 
forma part de múltiples projectes musicals. L’Eduard és ale-
gria, dedicació, estima, esforç i motivació.

Hect� Riudavets (guitarra)

Josep Mercadal (piano)

Joan Co� (baix)

Eduard Fl�it (bateria)



És un dels saxofonistes amb més trajectòria de Menor-
ca tot i la seva joventut. Fa dotze anys que sona el saxo. 
Té el Grau Professional de Saxo i ja ha sonat amb totes 
les bandes de música que existeixen a l'illa. A més a 
més, també ha format part de diferents grups de Big 
Band i actualment és el saxofonista de The Other Side 
“A Pink Floyd Live Experience”. Així mateix, està estu-
diant a Girona el grau de Ciències de l’Activitat Física i 
l’Esport. 

Marc Bosch (saxo)

És el trompetista més simpàtic d’Es Migjorn Gran. Se’l 
pot veure sonar a la Banda d’Es Migjorn Gran, la Banda 
Cap de Fibló, la Banda de Cornetes i Tambors des Mig-
jorn, a la Confraria de Sant Francesc... I com no, també a 
Black Pearl. A més, és fàcil veure'l borinar dalt l'escenari. 
Ell, juntament amb el Marc i el Bartomeu, els altres dos 
metalls del grup, no deixen indiferent a ningú amb les 
seves formidables coreogra�es. Amb nou anys ja feia 
sonar la trompeta i sempre l'ha acompanyat per partici-
par i gaudir de la música i la festa. 

Admira grans artistes com Frank Sinatra o Louis Arm-
strong. També és seguidor de grups com Red Hot Chili 
Peppers, Lucky Chops o The Cat Empire. És la darrera 
incorporació de Black Pearl i el més jove de tots els 
components. Ara mateix combina segon de batxillerat 
amb cinquè de Conservatori. Sona amb la Big Band des 
Mercadal, la Banda de Música d’Es Mercadal, el Grup de 
Jazz del Conservatori i Menorquin Chops. 

Lluís Piris (trompeta)

Bartomeu M�a (trombó)



NECESSITATS TÈCNIQUES

BLACK LINE I ESCENARI

Les mides mínimes de l’escenari són 8 metres de llargada i 6 d’am-
plada, amb una tarima per la bateria i els vents de 6 metres de llar-
gada i 2 d’amplada a la part posterior de l’escenari. Per poder estar 
còmodes, les mides òptimes de l’escenari haurien de ser de 12 
metres de llargada i 8 d’amplada, amb una tarima posterior de 10 
metres de llargada i 3 d’amplada. Els membres del grup normal-
ment porten els seus instruments. En el cas que no fos possible, es 
precisaria de:

- Bateria Complerta: Pearl, YAMAHA, DW... Bombo de 22’’, Toms de 
10’’, 12’’, 14’’, 16’’ i Caixa de 14’’. Ferratges i plats SABIAN AAX o HHX, 
Zildjian K CUSTOM o MEINL Beyancé, Hi Hat 14’’, Crash 16’’ i 18’’ i Ride 
de 20’’.

- Teclat NORD STAGE o ELECTRO o ROLAND FANTOM X7

- Baix FENDER JAZZBASS i ampli�cador MARK BASS 15’’ o Ampeq

- Guitarra FENDER STRATOCASTER i ampli�cador FENDER HOT ROD 
Deluxe

- Trompeta en Sib, Saxo Alt (YAMAHA o SELMER) i Trombó YAMAHA

En tot cas, posar-se en contacte amb el grup per saber què pot 
portar el grup i de quins instruments i ampli�cadors es precisa.



PLÀNOL DE COL.LOCACIÓ



EQUIPAMENT TÈCNIC I LLISTAT DE CANALS

P.A.

El grup precisa d’ampli�cació per cobrir uns 110dB a tota la sala o 
espai.
MONITORS
Són necessaris 8 monitors d’escenari.
- 2 monitors de 12’’ per les veus (dos enviaments separats)
- 2 monitors de 12’’ pels vents (un enviament LINK)
- 1 monitor de 12’’ pel teclat
- 1 monitor de 15’’ per la guitarra
- 1 monitor de 15’’ pel baix
- 1 monitor de 15’’ per la bateria
- 1 XLR in ear bateria

CANALS:



CONTACTE

frans@manangelment.com

www.instagram.com/blackpearlmercadal/

https://www.facebook.com/
blackpearlmercadal/

https://bit.ly/2JvX2PE

Frans Mercadal
      686 537 530

https://www.facebook.com/blackpearlmercadal/
https://bit.ly/2JvX2PE
www.instragram.com/blackpearlmercadal/



