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PRESENTACIÓ

El proper dissabte 15 d’octubre Mataró acollirà per tercer any consecutiu la
Diada de la Rumba, una de les mostres més important de rumba catalana
que se celebra al Maresme. L’objectiu de la Diada de la Rumba és acostar-la
encara més als mataronins i mataronines, i constatar, una vegada més, que la
ciutat és un dels bressols i focus indiscutibles d’aquest gènere musical que ha
vehiculat, històricament, la convivència entre paios i gitanos. Cada any es
realitzen activitats musicals, formatives, lúdiques i reflexives al voltant
d’aquest gènere musical. Des de l’any 2013 la Diada de la Rumba ha adoptat
un format itinerant i al llarg d’aquesta tardor farà parada a diverses localitats
catalanes com ara Girona o Barcelona.

La iniciativa ha sorgit de l’aliança entre l’Ajuntament de Mataró, l’Escola
Municipal de Música de Mataró i l’Associació Foment de la Rumba
Catalana (FORCAT), entitat que aplega els principals representants socials i
artístics de la rumba catalana actual, i el suport de la Colla Castellera
Capgrossos de Mataró que cedirà la seva seu per a desenvolupar-hi les
activitats de la Diada. Durant el matí, es realitzaran tallers de palmes, ball,
guitarra, percussió i un d’infantil – familiar en el qual petits i grans podran
gaudir dels ritmes rumberos. Per acabar d’amanir el matinal rumbero, el Bar
Capgrossos servirà d’escenari per al vermut rumbero. Que no pari el
ventilador!

PROGRAMA D’ACTIVITATS

DISSABTE 15 d’octubre
Seu Colla Castellera Capgrossos de Mataró

10:00 - 11:00 Taller de palmes amb Peret Reyes

10:00 - 11:00 Taller de guitarra ventilador amb
Rafalito Salazar

11:00 - 12:00 Taller de cajón per rumba amb Joan
López

10:30 - 11:30 Taller infantil i familiar amb Oriol
Ferré

12:00 - 13:00 Taller de ball per rumba amb
Susana Salvador

13:00 - 14:00 Vermut rumbero amb els talleristes

Totes les activitats són gratuïtes. *Els tallers tenen
places limitades i cal inscripció prèvia.
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LA DIADA DE LA RUMBA
Treballant per a què el ventilador no pari

La Diada de la Rumba és la mostra més important de rumba catalana. Cada any reuneix
els seus principals representants socials i artístics en una trobada singular que consta
d’activitats musicals, però també formatives, lúdiques i reflexives, totalment gratuïtes. La
seva pretensió és acostar aquesta música popular a diferents sectors de la població, tot
dinamitzant-ne l’escena i l’entramat social, i contribuint a potenciar la nostra cultura
musical. El seu és un format de festa, i de fet s’ha convertit en la festa major de la rumba
catalana, cita de referència per a l’escena i, cada cop més, per al món cultural català.

Al 2015 la rumba catalana va ser declarada Patrimoni Cultural de Catalunya i s'ha iniciat la
candidatura per a ser declarada Patrimoni Cultural Immaterial per la UNESCO, fets que
reforcen una de les voluntats de la Diada de la Rumba: garantir el futur de la rumba catalana i
de l’herència dels seus mestres.

Des del 2013, la Diada de la Rumba adopta un format itinerant i durant la tardor presenta
activitats en diferents localitats catalanes. Aquest any serà a Girona (1 d’octubre), a Mataró
(15 d’octubre) i a Barcelona (4 de desembre). En el programa, s’ha volgut fer èmfasi sobretot
en les propostes formatives i de divulgació, així com en les activitats familiars, amb la
pretensió d’arribar a nous públics i promoure fórmules i formats poc habituals en aquesta
música.

LA RUMBA CATALANA
Una música popular catalana plena de present i de futur

La rumba catalana és una música gestada durant el segle XX en el si de les comunitats
gitanocatalanes, que habiten als Països Catalans i al Migdia francès. Aquesta creació
genuïna és fruit d’una peculiar fusió entre influxos musicals procedents d’Amèrica, el
flamenc heterodox, i d’altres tradicions i modes de música popular. A mitjans del segle
XX es va donar a conèixer públicament, protagonitzant una espectacular eclosió comercial que
li ha donat gran projecció internacional. Artistes com Peret, El Pescadilla i Chacho, i més
tard Los Amaya, Rumba Tres, Chango, Gato Pérez, Gypsy Kings o Los Manolos, són les
cares visibles d’una música que ha arribat als nostres dies amb salut de ferro i que és avui
reivindicada i practicada tant per gitanos com per paios, amb infinitat d’artistes i bandes en
actiu, aquí i arreu.

Foment de la Rumba Catalana (FORCAT) és l’entitat social de referència de la rumba catalana.
Des de 2009 aplega artistes, professionals, estudiosos, aficionats i d’altres agents vinculats a
aquest univers sociomusical. Junts treballem per la divulgació i transmissió de la rumba
catalana, per la seva dignificació social i reconeixement institucional, i per la
dinamització del seu entramat artístic i social. A part de la Diada de la Rumba, entre els
projectes de FORCAT destaquen el Curs d’Introducció a la Rumba Catalana, el llibre de
partitures Estàndards de la Rumba Catalana. Volum 1 i la Guia de la Rumba Catalana.
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DETALL DEL PROGRAMA

DISSABTE 15 D'OCTUBRE. 10:00 a Seu Colla Castellera Capgrossos de Mataró

Taller de palmes amb Peret Reyes.

Introducció a un dels instruments més
primigenis, bàsics i oblidats de la rumba
catalana, les palmes. Practicarem els patrons
bàsics i els aplicarem sobre peces del
repertori rumbero més popular.

Activitat adreçada a tothom. Es recomana
tenir un mínim sentit del ritme.

A càrrec de Peret Reyes, artista històric
encara en actiu, que formà part del primer
combo de Los Amaya i també de la banda de
Peret, per després dedicar-se a projectes propis com Chipén, Papawa o actualment en solitari. 

Durada: 60 minuts. Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia a: 
http://www.diadadelarumba.com/#!tallers/cfmh

DISSABTE 15 D'OCTUBRE. 10:00 a Seu Colla Castellera Capgrossos de Mataró

Taller de guitarra amb Rafalito Salazar.

Iniciació a la tècnica guitarrística pròpia de la
rumba catalana. Treballarem el famós
“ventilador” (rascat característic) en la seva
variant principal i aprendrem el cierre més
recurrent, tot aplicant-ho sobre peces del
repertori rumbero més popular.

C a l t e n i r c o n e i x e m e n t s m í n i m s d e
l’instrument. Cal portar guitarra pròpia
(flamenca o clàssica). 

A càrrec de Rafalito Salazar, cantant i instrumentista polifacètic de llarg recorregut. Va fer el
salt als escenaris de la mà de Gato Pérez, per després formar el seu propi grup Ai Ai Ai, i
també ha liderat altres projectes com Patriarcas de la Rumba o Viejos Rumberos.

Durada: 60 minuts. Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia a: 
http://www.diadadelarumba.com/#!tallers/cfmh
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DISSABTE 15 D'OCTUBRE. 12:00 a Seu Colla Castellera Capgrossos de Mataró

Taller de ball amb Susana Salvador.

Iniciació al ball de la rumba catalana. Treballarem
passos bàsics i crearem petites coreografies sobre
cançons rumberes populars.

Activitat adreçada a tothom, dones i homes, sense
distinció d’edat. 
A càrrec de Susana Salvador, bailaora des dels 8
anys. Ha format part del professorat de José de la
Vega i també de la seva companyia amb la qual ha
viatjat per diversos països com Índia, França o
Alemanya. També ha treballat a diversos Tablaos
Flamencs de Barcelona com «Los Tarantos», el
«Patio Andaluz» o el «Palacio del Flamenco». Ha dirigit grups de flamenc com a directora
artística, coreògrafa i ballarina principal. Actualment té la seva pròpia escola de ball a Mataró
on realitza classes de Flamenc, Estilitzada, Sevillanas i Rumba, entre d'altres. També dirigeix la
Companyia Flamenco Jarana, els i les ballarines de la qual actuen a diversos esdeveniments i
convencions de Catalunya, acompanyada en alguna ocasió pel grup de Rumba Catalana Ai Ai
Ai.

Durada: 60 minuts. Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia a: 
http://www.diadadelarumba.com/#!tallers/cfmh

DISSABTE 15 D'OCTUBRE. 10:30 a Seu Colla Castellera Capgrossos de Mataró

Taller infantil i familiar amb Oriol Ferré

Pom - TxeQue - Pom - TxeQue - Pom!
Patrons rumberos en família

Si et ve de gust passar una bona estona i que
el teu fill/a aprengui a dominar els ritmes de la
Rumba, has trobat el taller ideal. Escoltarem
música, cantarem, dansarem i crearem petits
jocs de coordinació vocal a partir dels seus
patrons més característics. El taller consistirà
en un seguit d’activitats a partir de les quals
treballarem alguns conceptes com la percussió corporal, la imitació, la variació, la pregunta-
resposta...

A càrrec d'Oriol Ferré Puntos “Músic, professor de música i inventor”. Professor de l'EMM de
Castellbisbal, membre dels grups de Rumba Catalana "Derrumband" i "CIA Ticotacoteca".

Adreçat a: infants a partir de 5 anys acompanyats de pares i/o altres familiars.
Durada: 60 minuts. Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia a: 
http://www.diadadelarumba.com/#!tallers/cfmh
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DISSABTE 15 D'OCTUBRE. 11:00 a Seu Colla Castellera Capgrossos de Mataró

Taller de percussió amb Joan López.

Taller d’iniciació a les tècniques característiques de la percussió en
la rumba catalana, amb el cajón. Treballarem els patrons rítmics
bàsics, i els cierres o breaks més habituals. Ho aplicarem sobre
peces del repertori rumbero més popular.

En Joan participa a diversos projectes pedagògics. Actualment és
professor de percussions a les EMM de Mataró i La Llagosta.
Alguns dels seus darrers treballs discogràfics han estat per Love
of Lesbian (Nouvelle Cuisine Caníbal), Joan Masdéu (Dissabte),
Carles Belda (24 rumbes per diatònic), El Pont d’Arcalís (la Seca,
la Meca i les valls d’Andorra), Santos (El sueño del Mamut),
Dijous Paella (and his catalan rumba), Quique González (Me
matas si me necesitas) i he gestionat el projecte: Mataró Rumba
All Stars. Va estudiar música a l’Aula de Música (Conservatori del
Liceu) i a l’Aula de Música Tradicional de la Generalitat de
Catalunya

Cal tenir coneixements mínims de l’instrument. Cal portar cajón propi 

Durada: 60 minuts. Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia a: 
http://www.diadadelarumba.com/#!tallers/cfmh

DISSABTE 15 D’OCTUBRE. 13:00. Bar Colla Castellera Capgrossos de Mataró

Vermut rumbero. Música distesa al
voltant d’una taula

Sessió oberta de pràctica musical col·lectiva a
l’entorn de la rumba catalana. Al voltant
d’unes taules de bar, de forma distesa,
tocarem i cantarem rumbes populars.
Recrearem les festes dels rumberos històrics,
que “es liaven de juerga” i convertien aquelles
trobades en espais d’aprenentatge i creació.

Activitat oberta a qui s’hi vulgui afegir amb
instrument propi, amb palmes i veus, o
simplement amb ulls i orelles curioses.

Activitat gratuïta

INFORMACIONS PRÀCTIQUES

Seu Colla Castellera Capgrossos de Mataró
Ptge Mariona Galindo i Lora, 1, 08301 – Mataró / 647 62 53 24 / colla@capgrossos.cat

MATERIAL GRÀFIC
Cartells i imatges per a xarxes socials / Fotos edicions passades / Vídeos edicions anteriors
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