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LA MÀLAGA
La Màlaga és essència rumbera. Hereus del
so més autèntic i genuí de Catalunya, el
grup del barri barceloní de Sants ha passat
de ser la promesa del gènere a ser el grup
amb més projecció tant nacional com
internacional. El seu primer disc Mañana Sol
(Sant Gaudenci Records, 2013)
s'ha
passejat per Europa. D'ell n’han destacat
temes com “Només Tu i Jo”, “Mestre Peret” o
“Mañana Sol”, temes que ja formen part del VIDEOS: youtu.be/5nHDPRtgfxg
catàleg històric de la rumba catalana.
youtu.be/desNIrSgmk0
Després de més de dos anys destil·lant el
youtu.be/5hlrKFes9ec
Rumkila, una nova beguda plena de ritme i
youtu.be/TxwhqSk_bZk
sabor, el grup creu que ja toca repartir-la pel
WEB:
lamalagarumba.com
món i per això li han dedicat el seu segon
disc Rumkila (2015).
ALTRES: Spotify Bandcamp YouTube

ARRELS DE GRÀCIA
Arrels de Gràcia és el projecte del gitano
català Jonatan Giménez, tot un referent dins
la nova escena de la rumba catalana gràcies
al seu carisma i sobretot a la seva primera
composició “La Moto”, una cançó que es va
convertir en èxit immediat al 2013 quan van
publicar el seu primer àlbum “Més o menys”
(Achilisound · Sant Gaudenci, 2013). Arrels
de Gràcia en directe són una explosió
descontrolada de ritme i simpatia amb VIDEOS: youtu.be/jR12CpUb3CE
marcat accent caló català.
youtu.be/ohjovbOm0nI
WEB:

facebook.com/arrelsdegracia

ALTRES:

Spotify

THE LITO
The Lito és un grup de rumba canalla,
barrejada amb ritmes llatins carregat
energia musical i una lletra enganxosa i
descarada. El grup crea un ambient
inigualable
amb
la
seva
dialèctica
entabanadora i descarada amb el públic,
amb el qual interactua i conquereix entre
cançó i cançó. Aquesta primavera del 2015
han tornat als escenaris amb un nou disc
sota el braç, gravat als estudis Medusa VIDEOS:
Estudio.
WEB:

youtu.be/_Kyl-Pi6YCw
youtu.be/zPkUW2_svK0
thelito.com

ALTRES: Spotify YouTube

MICU
Micu és el projecte en solitari de Miquel
Rodergas “Micu” (ex-Meztuca). Rumba
catalana d’autor amb un plantejament
intimista,
arranjaments
detallistes,
ingredients electrònics i tonades pop. És un
dels grups més reconeguts de l'escena
contemporània i amb el seu segon disc,
Bandaband (Kashba, 2015) ha tornat a
sorprendre a tothom.
VIDEOS: youtu.be/URQtIXCNCKg
WEB:

micu.cat

ALTRES: Spotify Bandcamp YouTube

MATARÓ RUMBA ALL STARS
Aquesta banda, formada per músics de
reconeguda trajectòria, ofereix un nou
espectacle basat en el repertori del poeta de
la dècada dels 70, Gato Pèrez i de
l’internacional rei de la rumba, Peret. Una
festa
alegre,
genuïna,
emparentada
directament amb el “mig amic” i el Gato, dos
grans artistes d’aquest país que, malgrat ja
no són entre nosaltres, ens han regalat un
extens i magnífic repertori que ens recorda: VIDEOS: youtu.be/eVEZCKwnoVQ
“fuerza la máquina” i “canta y sé feliz”.
WEB:
facebook.com/matarorumbaallstars

PURA RUMBA
Pura Rumba neix després de la mort de
l'Oncle Peret, amb familiars i músics que el
seu desig era continuar el seu llegat de la
rumba catalana. La seva experiència ha
estat com a professionals i músics del gran
artista, a més de col·laborar amb els més
grans rumberos del país. Poc abans de
deixar-nos va nomenar com a hereu i
continuador de la rumba catalana al seu
nebot Miliu Calabuch, com l'autentic artista VIDEOS: youtu.be/tPm2QfNAfX4
pur, de la rumba catalana.
WEB:
www.facebook.com/PURA-RUMBA

DERRUMBAND
Derrumband és el tribut a Gato Pèrez més
autèntic, probablement el tibut que en
Xavier Patricio hagues volgut. A les seves
files hi podem trobar des de membres de la
banda d'en Gato Pèrez i músics de l'escena
musical catalana actual i en concret de la
família rumbera. Amb dos discos publicats,
Derrumband escriu part de la història
rumbera contemporània. Han passejat la
rumba catalana des de Barcelona fins a la
Xina, passant per l'Argentina.

VIDEOS:

youtu.be/v0ousp9F_YE
youtu.be/hj0QZyziX9k

WEB:

derrumband.com

ALTRES:

Spotify YouTube

MARIA CAMBRAY
Maria Cambray acaba de gravar el seu
primer disc complet, Golpe, però no és una
nouvinguda a aquest complicat i alhora
apassionant món de la música. Maria
compta amb la fresca i vigorosa experiència
que dóna haver après a «enfrontar-se» al
públic al carrer, però també ha crescut com
a músic gràcies al seu pas per diferents
escoles de Música de Barcelona.
VIDEOS: youtu.be/7B650eHA0rg
WEB:

mariacambray.com

9SON
Amb la seva rumba “Llatino-Catalana” i la
potent posada en escena, que inclou
coreografies i molta interacció amb el públic,
comencen a fer-se un lloc dins l’escena
musical catalana.” 9SON ens porta la
#Giradíssim amb un directe contundent,
fluid i dinàmic que sorprèn als seguidors i fa
ballar, cantar i gaudir a tots els públics.
VIDEOS: youtu.be/f9VBaEuCtak
youtu.be/eHaK41GDd0M
WEB:

9son.net

ALTRES: YouTube

LOS DESMADRAOS full-equip
L'arrel d'aquest projecte és l'explosiva
parella que formen el cantant Carlos Cuevas
i el guitarrista Kevin Morales, del barri
rumbero de Pomar, Badalona. Membres dels
desapareguts Los Berberechos, comencen a
actuar en format trio al costat del baixista
també badaloní Ricard Tejada. En poc
temps, Toni Jiménez també s'uneix a la
formació com a percussionista. A l'estiu del
2015 s'uneixen a Jack Tarradellas, Jonathan VIDEOS: youtu.be/i2kSelMeNjA
Malla i Johnny Salazar; 3 ambaixadors de la
losdesmadraosweb.wix.com/oficial
rumba catalana, per formar Els Desmadraos. WEB:
ALTRES: YouTube

PANTANITO trio
José “Pantanito” és l'alma mater del grup
Pantanito. Abanderat del Neocalorrismo
sorgit a Barcelona a inicis del segle XXI, fa
un any que va publicar el seu nou treball
Força Vita! (Satelite K, 2014). La seva
mescla rumbera amb ritmes llatins i rock,
acompanyats de lletres d'experiència i
sentiments, són capaces de recordar-nos
tota la música que estimem. És un dels
pilars de la rumba de Barcelona del segle VIDEOS: youtu.be/H9qBcomq9Lg
XXI.
youtu.be/0urAb4zpqxE
WEB:

pantanito.com

ALTRES: Spotify Bandcamp YouTube

