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Germà Negre es vesteix de gala
Estrenem en exclusiva l'avançament del seu primer disc, 'Els àngels fan torrades'

Germà Negre | Haldor Avellan

La formació de Banyoles Germà Negre està a punt de publicar el seu primer llarga durada. 'Els àngles
fan torrades' (Halley Records, 2015) serà un recull de versions d'arreu dels Països Catalans, amb
els sons del folklore català per bandera. El 8 de maig engeguen gira a la sala Music Hall de
Barcelona en el marc del cicle itinerant CurtCircuit (http://www.curtcircuit.com/) , que els portarà a
recórrer el país amb els temes del disc i també altres de nous que aniran incorporant al repertori. A
EDR n'estrenem en directe una de les cançons: la versió de "Jo vull ser miss" de Guillermina Motta.
'Els àngels fan torrades' és una expressió que vol dir que meteorològicament se n'està preparant una
de grossa. El cel es torna vermell i augura pluja o vent. Això mateix és el que Germà Negre vol
expressar amb el nom del seu primer disc, Els àngels fan torrades (Halley Records, 2015). "Una
mica el que volem explicar amb el títol és que al nostre país hi passaran coses. Creiem que
passaran coses, ens agradaria que passessin coses", explica Adrià Dilmé (veu i acordió diatònic).
No és habitual que un grup de versions gravi un disc, però els banyolins s'hi han llançat de
cap. Agafen cançons que no són les més conegudes dels autors que versionen, i ho fan al so
d'instruments tradicionals, sense complexos, per difondre la cultura popular: "Segurament gràcies
al mestissatge, a aquesta remoguda que li hem fet, tornem a tenir els instruments tradicionals.
També tot el rebombori polític fa que ens estimem més i diguem 'Va, doncs trec la tenora!'".
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"Jo vull ser miss" de Guillermina Motta és una d'aquestes cançons que formen Els àngels fan
torrades (Halley Records, 2015), versionada amb tenora i acordió diatònic:

Enregistrat als estudis Ground de Cornellà de Terri amb Jaume Figueres, Germà Negre proposen
un recorregut geogràfic arreu del territori, al so de cançons que van des de Joan Pau Giné
(Catalunya Nord) fins a Al Tall (País Valencià), entre altres. Els banyolins han tingut
col·laboracions de luxe, com ara Pep Gimeno 'Botifarra', Ivan Gosp d' Aspencat o Marc
Serrats 'Xerramequ'.
L'inici de Germà Negre es remunta a l'any 2012, quan la Moreneta els va aparèixer i els va
amenaçar de mort si no s'unien per interpretar un repertori de cançó popular catalana. Un any més
tard van publicar un EP autoeditat amb una prova de les versions que els han dut als escenaris
catalans. Ara la revelació es tradueix en el seu primer llarga durada, Els àngels fan torrades.
La presentació oficial tindrà lloc el divendres 8 de maig a la sala barcelonina Music Hall, en el marc
del cicle CurtCircuit (http://www.curtcircuit.com/) . El grup intentarà encabir tota la festa del directe
al disc de debut, que estarà en descàrrega lliure a través del seu webhttp://www.germanegre.cat)
(
a partir del mateix divendres.
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