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Presentació 
 

Bigblack Rhino neix el 2014 amb la trobada de Núria Mancebo (veu) i Gerard 
Brugués (guitarra) amb l’objectiu de crear un projecte de rock, soul i blues. 
 
Influenciats per artistes com Janis Joplin, Alabama shakes, Muddy Waters o Ben 
Harper comencem a treballar amb un repertori per a duet i alhora amb idees pròpies 
per aconseguir un projecte de caràcter més personal. 
 
Seguidament l’any 2015 ampliem la formació a quartet amb Xevi Pasqual (Baix) i 
Francesc Sotillos (bateria) i conjuntament comencem a treballar amb un nou directe 
que combina versions i temes propis. 
 
Editem el nostre primer treball “Come Back Home” l’octubre del 2016, un EP format 
per 6 temes impregnats de música negra, passió i sobretot un estil molt particular 
que no deixa indiferent a ningú. La crítica musical el situa entre els 10 millors discos 
de les comarques gironines del 2017. 
 
La formació es consolida amb la incorporació de Miquel Brugués (teclats) i 
publiquem el segon treball “Thougths Under The Skin” el març del 2018. Un disc que 
evoca les llums i les ombres de la societat actual, les desigualtats, l'afany per a cercar 
l'èxit, els estereotips, el dol... però també transmet la llum de l'amor com a eina 
d'acceptació cap a tot allò que ens envolta. 
 
Bigblack Rhino tenim un directe enèrgic i explosiu on combinem la dolçor del soul i 
l’acidesa del rock & roll. Ens hi deixen la pell per transmetre la nostra música amb 
seguretat i passió per aconseguir crear un màgic “feedback” amb el públic. En 
definitiva un còctel que heu de tastar sense cap mena de dubte.  



Come back home (2016) 
 

"Come Back Home" es el nostre primer 

treball d' estudi. Es, sens dubte, una 

aposta original amb arrels de música 

negra i on es mesclen el rock, blues y el 

soul.  

Aquest EP està format per sis temes 

propis que parlen sobre la fortalesa 

interior, l'amor, els somnis i reptes 

personals i de la importància de gaudir 

dels petits plaers que ens dóna la vida. 

Ha estat escollit entre els 10 millors discs 

gironins del 2017, segons la crítica del Punt 

Diari. 

 

Llistat de tracks: 

1. Blackout 

2. Second Round 

3. Come Back Home 

4. Let Me Show It 

5. Take It Slow 

6. You Got No Love 
 

Podeu escoltar-lo a les plataformes digitals (feu click per obrir-los): 

 

Google Play 

iTunes 

Spotify 

Deezer  

Bandcamp 

  

https://play.google.com/store/music/album/BigBlack_Rhino_Come_Back_Home?id=Bz5yyvlvhzt2yzxhek5onjvzrju
https://itunes.apple.com/es/album/come-back-home-ep/id1173905343?l=es,
https://play.spotify.com/album/7fbQZb3x7sLQZ0Vdgww0m4
http://www.deezer.com/album/14514074
https://bigblackrhino.bandcamp.com/album/come-back-home


Thoughts under the skin (2018) 
 

Tornem a la càrrega amb "Thoughts 
under the skin" un LP que conté una 
barreja explosiva de rock, rock 
psicodèlic, blues i soul d’alt voltatge.  
 
Aquest és un disc que evoca les llums i 
les ombres de la societat actual, les 
desigualtats, l'afany per a cercar l'èxit, 
els estereotips, el dol... però també 
transmet la llum de l'amor com a eina 
d'acceptació cap a tot allò que ens 
envolta. 
 

 

 

 

Llistat de tracks: 

1. Virtual reality 

2. Coming our way 

3. I just know 

4. Don’t blame me 

5. The thunder 

6. Child with brand new shoes 

7. Shake it all 

8. Magin ride 

 

Podeu escoltar-lo a les plataformes digitals (feu click per obrir-los): 

 

Google Play   

iTunes  

Spotify  

Deezer  

Bandcamp 

  

https://play.google.com/store/music/album/BigBlack_Rhino_Thoughts_Under_the_Skin?id=Bdu4iuu4zhg34fi67xixtfstgqu
https://itunes.apple.com/es/album/thoughts-under-the-skin/1357171665?l=ca
https://open.spotify.com/album/1u2ZQ29fBClVfPTwhWpgFS
https://www.deezer.com/es/album/58558802
https://bigblackrhino.bandcamp.com/album/thoughts-under-the-skin


Qui som? 
 

 

 

Núria Mancebo - Veu 
 
 

Cantant , compositora i lletrista. Inicia molt jove els seus estudis musicals en cant 
i piano clàssic i  comença els estudis de musica moderna als 20 anys .  
 
Ha format part en diferents formacions com Nadies com a vocalista, The 
basement, banda Gironina de soul, com  a teclista i vocalista y la banda de rock dels 
50’ The boppin’ shakers com a vocalista solista. 
 
També ha col.laborat en bandes com cartellà rock band i Costa 57. 
 

Actualment és la directora vocal de la Blackmusic Bigband juntament amb Adrià 
Bauzó director musical . 

 
Gerard Brugués – Guitarra 
 
 

Músic professional amb una llarga trajectòria, treballa i col·labora en nombroses 
bandes, tant exercint de músic com de productor i arranjador.  
 
Compagina aquesta tasca amb la docència des de fa més de 15 anys amb tot tipus 
de col·lectius, sempre basant-se en la música com a fil conductor.  
 

Com a músic ha actuat en concerts i festivals arreu de l'estat i Europa amb 

formacions com La Banda del Surdo, La Dinamo, Sàvats, Josep Thió, i un llarg etc.., 

també ha col·laborat en companyies com Comediants i La Fura dels Baus entre 

altres. 

 

 
 
 
 



Miquel Brugués – Teclat 
 
Músic professional i professor de piano i teclats. Inicia ben aviat els seus estudis 
musicals a la Casa de Cultura “les Bernardes” de Salt i posteriorment al 
conservatori “Isaac Albèniz” de Girona.  
 
Més tard, i amb una visió més moderna, continua la formació musical a Barcelona 
amb professors com Guillermo Klein, Pep O’Callahan, Giulia Valle, Emilio Solla, i a 
Girona amb Nito Figueras i Ana Rosa Landa. 
 
Continua la seva formació tocant amb diverses bandes i amb estils ben diversos 
com el rock’n’roll, el blues, el soul, la psicodèlia, el pop-rock, el funk, el reggae, la 
música llatina: Crit de Boc, Sui Generis, Ja t’ho Diré, BlackZoco, Sàvats, Remedy 
Tribute, Afrosons, Costa59, PMF’s trio, Sticky Fingers Revisited, Rootsrunners, 
Ninyin’s Mind Band, Grateful Blues etc... 
 
També ha col·laborat amb projectes com La Banda del Surdo, Dirty Club, 
Lax’n’busto, Bosk, Papa’s Soul Band, Narcis Perich i la Caravana, Positive, Guataca 
Latin Jazz, Not Lasting, Freegees, The Cartellà Rock Band, The Wilder Company, 
Airun, Bigblack Rhino, Smöumolno... 
 

 
Francesc Sotillos  (Cheka) – Bateria 
 
 

Docent i músic professional. Imparteix classes de bateria, caixó i 
d’altres instruments de percussió tant a particulars com a diferents escoles.  
 
Com a músic porta més de vint anys sobre els escenaris i enregistrant material 
divers en formacions estilísticament molt diverses com ara Albert Plà, The Dirty 
Club... 
 
D’entre els nombrosos projectes en podríem destacar l'electrònica de Radical 
Animal Beat, La Suite Mosquito, The Howlin' Dogs, la percussió de carrer amb La 
Banda del Surdo, la fusió amb el Folk dels Möondo o la rumba i el flamenc de 
Merkado Negro entre d'altres. 
 
 

Xavier Pasqual - Baix  
 
 
Format com a músic a l'Escola de Música moderna de Girona en baix elèctric i 
percussió llatina. També ha cursat estudis de jazz i contrabaix clàssic i modern.  
 
 
 

 



Galeria d’imatges 
 

  
  

  
  

  
  

  
  



Informació i contacte 
 

Web: 

www.thebigblackrhino.com 

 

Imatges promocionals (alta resolució): 

http://www.thebigblackrhino.com/promo/imagenes_promocionales_hr.zip 

 

Canal youtube: 

https://www.youtube.com/bigblackrhino 

 

Seguiu-nos a:  

Facebook: http://fb.me/bigblackrhinofanspage 

Instagram: https://www.instagram.com/bigblackrhino 

Twitter: https://twitter.com/bbrhinorock 

 

Contractació i informació: 

info@thebigblackrhino.com  

628 08 3372  

629 980 192 
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