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PRESENTANT PICANTS, OBSCENES, AMOR I PENES

El 2012 a Banyoles va néixer Germà Negre amb la intenció d’omplir de balls i cançons 
populars les festes d’arreu del país. El projecte es caracteritza per agafar-se la vida i la 
música amb una saludable ironia, fent ús d’aquell repertori més estripat i amb clares 
puntes irreverents que formen part del mapa sonor dels països catalans. Sempre 
amb l’ànim d’explicar històries mitjançant la música, en el repertori també hi podem 
trobar ingredients que apel·len a la reivindicació social i política. Amb referents clars 
com Esquirols, Grup de Folk, La Trinca, Al tall, Pomada o Mesclat, Germà Negre utilitza una 
sonoritat carregada de presa de terra fent ús d’instruments com el violi, l’acordió diatònic 
i la tenora que donen un color mediterrani a un repertori que alterna versions molt 
personals de clàssics de la música popular a la cançó pròpia, amb unes línies estilístiques 
que van de la jota al blues passant per pasdoble, reggae o chachachà.

Des dels inicis Germà Negre han considerat el seu directe com una proposta que pretén 
fer que el públic sigui un actiu més de l’experiència festiva. I és que, sense la gent 
ballant i cantant, no s’entendria l’essència de la banda que, durant aquests 10 anys, 
han actuat en més de 300 concerts principalment a festes majors d’arreu del principat 
de Catalunya i a festivals de referència de l’aparador musical català. Després d’un 2019 
amb totes les incerteses del món, el grup ha editat aquest 2021 el seu darrer treball 
discogràfic Picants, obscenes, amor i penes (Halley Records), un disc que ha anat 
acompanyat d’una gira de 25 concerts adaptats a les restriccions per la Covid-19. 
L’espectacle fa un repàs a altres discs del grup i aposta per un format dinàmic amb 
l’objectiu de fer reviure al públic l’essència de la festa major.
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Clip “Fàstic d’amor”

Clip Concert final de gira 2019
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https://twitter.com/obeses
https://www.facebook.com/Obeses
https://www.youtube.com/channel/UC3S3IP7qcXhWwV4bWFoq0mg
https://www.instagram.com/obeses
https://www.obeses.cat
https://open.spotify.com/artist/3BkB8VHV7IeyjFTzlX6ohi?si=JT0moZV1RWiNzZAPkqOhVg
https://www.youtube.com/watch?v=kauacbpvHiE
https://www.youtube.com/watch?v=8WD1AVjXDMI
https://www.youtube.com/watch?v=nYaGhX0qFeA

