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PRESENTACIÓ

Per vuitè any consecutiu arriba la Diada de la Rumba es celebra a Barcelona. La iniciativa,
que es passeja per diverses ciutats catalanes, vol donar a conèixer i posar en valor la rumba
catalana, una música popular que reivindica la seva vitalitat després d'uns anys importants
per al gènere: Al 2015 va ser declarada Patrimoni Cultural de Catalunya i es va iniciar la
candidatura per a ser declarada Patrimoni Cultural Immaterial per la UNESCO.

E l 4 de desembre, la Fàbrica Fabra i Coats de Sant Andreu, acollirà tallers d’instrument,
xocolatada, conferències, tertúlies, un mercadillo de productes rumberos i una concert amb 11
grups de l'escena actual. Totes les activitats són gratuïtes i estan obertes a tothom, per bé
que els tallers musicals requereixen coneixements previs de l’instrument i cal inscripció prèvia
al web de la Diada de la Rumba. 

La iniciativa de dur la Diada de la Rumba és una iniciativa de Foment de la Rumba Catalana
(FORCAT), entitat que aplega els principals representants socials i artístics de la rumba
catalana actual. 

PROGRAMA D’ACTIVITATS

Diumenge 4 de desembre

10:00h Obertura de portes

Exposició Grans Noms de la Rumba Catalana

Fira rumbera

11:00 - 12:30h Taller de palmas *

11:00 - 12:30h Presentació disc “El Noi: La bomba gitana”

amb David El Indio i J.M. Gómez Gufi

12:30 - 14:00h Taller de guitarra ventilador *

12:30 - 14:00h Taller de ball *

17:00 – 22:00h Jam rumbera amb Peret Reyes, Morostio, La República Rumbera, 
Rumba Tarumba, Rumba Que Derrumba, Bananna Beach, Tupica, Sandunguera, Alma
de Boquerón, Son de la Rambla, Set de Rumba

* Totes les activitats són gratuïtes. *Els tallers tenen places limitades i cal inscripció prèvia a diadadelarumba.com
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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 es va iniciar 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 passa per Girona (1 d'octubre), Mataró (15 d’octubre) i
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. L’escena de la rumba catalana és avui molt
activa, amb locals, programacions regulars, iniciatives associatives i professionals que s’hi dediquen, a
més d’una massa social heterogènia i consolidada que en segueix les propostes.

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

En la seva pretensió d’acostar la rumba catalana a tothom, la Diada de la Rumba fa especial
èmfasi en les propostes formatives pràctiques. Els tallers són sessions d’introducció a les
tècniques instrumentals i coreogràfiques de la rumba catalana. Les condueixen artistes de
referència de l’escena i permeten un aprenentatge de primera mà, on la imitació i la pràctica
conjunta són claus. Només calen, en el cas dels tallers instrumentals, nocions mínimes de
l’instrument en qüestió.

9:30h Exposició Grans Noms de la Rumba Catalana

Personatges clau de la nostra música gitana. L’exposició
ressenya la trajectòria dels personatges més rellevants de
la rumba catalana. Un recorregut per la història d’aquesta
música popular a través d’alguns dels noms que li han
donat projecció pública, i que han contribuït a donar-li
forma, des de Peret a Gipsy Kings, passant pel Gato
Pérez o Chacho. L’exposició s’acompanya d’il·lustracions,
portades de discs i d’una selecció musical que es pot
escoltar in situ mitjançant qualsevol dispositiu mòbil.
Selecció musical: http://goo.gl/uHJ9Ht
Exposició virtual: http://goo.gl/myliH4

11:00 - 12:30h Taller de palmas

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

12:30 a 14:00h Taller de guitarra ventilador

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.

Cal tenir coneixements mínims de l’instrument. Cal portar
guitarra pròpia (flamenca o clàssica).

12:30 - 14:00h  Taller de ball

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. 
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11:00 - 12:30h  Presentació disc
“El Noi: La bomba gitana” amb David El Indio i J.M. Gomez Gufi

L'àlbum "La bomba gitana" reuneix tots els enregistraments d'El Noy
(Joan Castelló Jiménez), des del seu primer single 'El loco' (1967).
Conté 'La bomba Gitana' (1969), 'Don Rilet' (1970), 'Menea mambo'
(1973) i 'Viva Polúa' (1974), unes cançons que s'han convertit en
llegenda per als col·leccionistes i aficionats a la rumba . Inclou el seu
últim enregistrament d'estudi, el tema inèdit "Aleluya", una versió de la
original d'en Chango arreglada pel seu fill Joan Castelló. El projecte ha
estat dirigit per David el Indio amb la col·laboració de José Manuel
Gómez 'Gufi', el mateix equip que va elaborar el disc 'Gipsy Rhumba'
(Soul Jazz Records, 2014) que va obtenir una estupenda acollida al
mercat internacional.                                                                                                             

17:00 - 21:00h MOSTRA MUSICAL “GENERACIONS RUMBERES” 

L’anomenada Super Rumba Jam ha acollit durant quatre anys els principals grups i artistes
de l’escena (La Troba Kung-Fú, La Pegatina, Peret, Los Manolos, Ai Ai Ai, Sabor de Gràcia,
Achilifunk, Gertrudis, Los Amaya...), que han compartit escenari amb grups novells i
emergents. La proposta vol posar en escena la continuïtat històrica de la rumba i els
relleus generacionals que en garanteixen vivacitat. Per això es titula “Generacions
rumberes”.

Més informació dels grups participants: http://bit.ly/2dyuXcJ

INFORMACIONS PRÀCTIQUES

Fàbrica Fabra i Coats
Carrer de Sant Adrià, 20, 08030 Barcelona
https://goo.gl/JgizXp
Telf. 932 56 61 50

Inscripció Tallers
http://www.diadadelarumba.com/tallers

Més informació
http://www.diadadelarumba.com
http://www.facebook.com/FORCATrumba
http://www.twitter.com/FORCATrumba

MATERIAL GRÀFIC

• Cartells i imatges per a xarxes socials
• Fotos edicions passades: Tallers, concerts, conferències i més
• Vídeos edicions anteriors
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