
GERMÀ NEGRE + 
SONS ESSENCIALS

La Moreneta:
entre la Rumba i el Rock’n’roll



Vibrar
amb Germà negre i els seus ritmes festius universals…

Vibrar
amb Els Sons Essencials i la seva particular visió 

del gèneres esporògens de la terreta…

I vibrar
amb la rumba de tots…

I, omnipresent…, la Moreneta
…vetllant pel bon ritme i la presa de terra de la festa!



Una actuació conjunta en la qual tot s’hi val!
Una magna fira d’intercanvi sonor!

Una festa per sentir, submergir-s’hi i remenar!
Són temps de “Molt de porc i poca salsitxa” 

però… “Si són flors floriran”

Sons Essencials i Germà Negre 
s’uneixen en una fusió entre la 
rumba i el rock’n’roll, amb una 
tímbrica de cobla i un repertori 
esporogen que farà de 
l’espectacle una festa. Perquè 
amb la rumba de tots omnipresent 
trobem la Moreneta: que vetlla 
pel bon ritme i la presa de terra 
de la festa.

Una actuació conjunta en la 
qual tot s’hi val, una magna fira 
d’intercanvi sonor, una festa per 
sentir, submergir-s’hi i remenar.

Els instruments de cobla de Sons 
Essencials són la tímbrica per 
explorar en la nova manera 
de sentir, i així ho fan, sense 
complexos, al costat de Germà 
Negre.

Si algú preguntés quin grup 
representa millor l’essència 
d’una Festa Major imbatible, 

la resposta sense cap 
mena de dubte és Germà 
Negre. La seva fórmula és 
una selecció de tota classe 
d’adaptacions de cançons 
tradicionals i populars, plenes 
d’arranjaments propis i amb 
un clar aire festiu. Perversió 
de les lletres i arranjaments 
explosius, creen un espai 
popular perquè suïn d’alegria 
tots els tipus de públic. Sis 
banyolins sobre l’escenari, 
un cap gros de la Moreneta, 

ball, somriures, tornades 
enganxoses, rotllanes i titius, 
fan dels seus directes una 
autèntica revetlla. 
I al seu costat, Marcel Casellas 
i els seus Sons Essencials, que 
presenten melodies, timbres 
i ritmes del territori català 
anant cada vegada més enllà 
en les noves experiències 
musicals.

Els instruments de cobla són la 
tímbrica essencial per explorar 
en la nova manera de sentir, i 
així ho fan, sense complexos, 
al costat de Germà Negre en 
aquesta ocasió per oferir un 
tot “Mesclat, no agitat”, una 
fusió entre la cançó popular, la 
improvisació amb instruments 
de cobla, i els gèneres propis 
que conviden a ballar i moure’s 
amb l’esporogènica a flor de 
pell, perquè amb La Moreneta, 
tot s’hi val.



@GermaNegre 

@SonsEssencials

@darrelmusical

FITXA ARTÍSTICA:

Marcel Casellas: contrabaix, veus

Adri Dilmé: acordió diatònic, veus

Adrià Estarriola: violí, mandolina

Ferran Roure: tenora, saxo

Aleix Pagès: baix

Adrià Mateos: bateria

David Mauricio: guitarra elèctrica

Jordi Campos: tible, barítona i saxo

Alfons Rojo: guitarra

Toni Rocosa: tenora, clarinet

Pep Moliner: fiscorn i trombó 

Pere Olivé: percussions

Joan Moliner: flabiol i tamborí

Ivó Oller: trompeta 

Xarli Olivé: bateria 

Heura Gaya: veu i gralla

FITXA TÈCNICA:

Rider tècnic de so i llums sota petició
Tènic de so: Pau Vinyoles

MANAGEMENT:

00 34 687 923 590
www.darrelmusical.cat
darrelmusical@gmail.com
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