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Germà Negre, d'estrena al Circuit
Folc
Els banyolins aterren a Manresa amb un nou espectacle acompanyats de cobla i
un esbart
Recuperadors del canÃ§oner popular en clau folk, la falÂ·lera deÂ GermÃ Negre creix grÃ cies a uns
nous companys de viatge: la Cobla Selvatana i l'Esbart DansaireÂ Fontcoberta. Ells seran uns
dels protagonistes del Circuit Folc 2015 (http://www.enderrock.cat/noticia/8656/circuit/folc/2013) ,
i avui fan parada a Manresa en el marc de la Fira MediterrÃ nia.Â

Germà Negre. Foto: Haldor Avellan
La novena edició del Circuit Folc s'estrena aquest mes amb set artistes i una vintena de concerts
arreu de Catalunya. La iniciativa va néixer el 2007 amb l'objectiu de programar sales d'arreu del
país amb propostes de música d'arrel per a la renovació del gènere, la connexió entre tradició i
modernitat i la vocació d'arribar a un públic transversal.
Germà Negre amb la Cobla Selvatana i l'Esbart Dansaire Fontcoberta enlairaran el repertori que
s'han fet seu en un directe més sonat amb el ball popular i la sonoritat mediterrània com a grans
novetats. L'estrena del nou format tindrà lloc a la Fira Mediterrània aquest divendres 16 al Teatre
Conservatori (23 h). El grup de versions ha publicat enguany el seu primer disc d'estudi, Els àngels
fan torrades (Halley Records, 2015), un recorregut particular pel cançoner popular a partir de les
cançons que no són les més conegudes dels artistes que escullen: des de Guillermina Motta fins
a Joan Pau Giné o Al Tall.
A la Fira Mediterrània també es podrà gaudir del directe de Mox (divendres 16 a la sala El Sielu).
Els guanyadors del VII Concurs Sons de la Mediterrània presenten el disc Tuactes i
rebomboris (Mésdemil, 2015). El divendres també es podrà gaudir de l'espectacle Ovidi Popular,
20 anys, guiat per Jordi Fàbregas, Celdoni Fonoll, Miquel Gil, Pep Gimeno 'Botifarra' i Toni
Torregrossa. L'altre concert del Circuit Folc que engegarà ronda a la fira serà l'espectacle NewCat
Ètnic, la nova producció del septet encapçalat pel multiinstrumentista Manu Sabaté, The
New Catalan Ensemble.
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