Rumba catalana
| Recull

El dia 3 d’octubre l’Espai Marfà acull La Diada de la Rumba Catalana, una
oportunitat per aproparapropar-se a aquesta expressió cultural mitjançant tallers
de ball,
ball, de pràctica instrumental, audicions comentades i des del dia 28 de
setembre podeu gaudir d’una exposició al 1er pis de l’Espai Marfà.
Esperem que el recull bibliogràfic que teniu entre mans us ajudi a
complementarcomplementar-ho. Podeu trobar els documents en préstec al Servei
Municipal de Biblioteques de Girona.

Llibres
Una selecció dels llibres i estudis sobre rumba catalana i els seus intèrprets. Per esbrinar
els diversos nuclis i els diversos artistes que la van fer possible i com seguir-ne gaudint.
Alguns dels títols no els trobareu a les biblioteques, però hem considerat interessant de
llistar-los per què els conegueu.
ÁLVAREZ, Albert; IGLESIAS, David; SÁNCHEZ, Josep-Anton.. Sabor de rumba. Identitat social i
cultural dels gitanos catalans.
Primer i únic estudi antropològic i etnomusicològic sobre la rumba catalana. Basat en el nucli del
Portal (carrer La Cera) de Barcelona.
AMORÓS, Miquel ; TORRES-BRACHETTA, Xavier. Barcelona és bona si la música sona! 80 grups
barcelonins ens descobreixen el panorama musical de la Ciutat Comtal.
Recull d’entrevistes i fotografies als grups joves de l’escena “mestissa” barcelonina, amb una
àmplia representació rumbera.
BELLMUNT, Cinta. Sicus. 20 anys amb sabor de rumba.
Biografia prematura de Sicus Carbonell, líder de Sabor de Gràcia i destacada figura de la rumba.
Inclou CD amb peces inèdites i DVD.
BROWN, Txarly. Achilifunk. Gipsy Soul 19691969-1979
Compilació d’èxits històrics de la rumba, i llibre exhaustivament documentat sobre la història
discogràfica del gènere.
BROWN, Txarly. Achilibook. Gráfica de la rumba en España 19611961-1995
CASAVELLA, Francisco. El triunfo.
Novel·la de ficció sobre la vida quotidiana a l'antic Barri Xino (avui Raval) de Barcelona, amb la
rumba i els rumberos com a argument.
CASTRO, Maria Jesús. La rumba catalana y el flamenco. Los marcadores culturales de los kalós
kalós
catalanes de Barcelona.
Estudi musicològic i antropològic sobre les representacions i les relacions entre rumba catalana,
flamenc i gitanos catalans.
CUESTA, Amanda; Cuesta, Mery (coords). Quinquis dels 80. Cinema, premsa i carrer.
Catàleg de l’exposició homòloga, amb articles sobre l’ambient dels suburbis marginals espanyols
dels 80 i la rumba que hi sonava.
DIVERSOS AUTORS. Le Livre des gitans de Perpignan. El llibre dels gitanos de Perpinyà.
Obra coral sobre la vida dels gitanos de Perpinyà, amb testimonis i reflexions d’experts. Conté una
secció dedicada a la música.

JUSTE, Carles A.; Juste, Santiago. Lo "Beethoven": Records i vivències d'un músic carrincló de
Lleida.
Autobiografia de Carles Juste “Lo Beethoven”, músic i activista rumbero de Lleida, darrer
representant de la colla dels carrinclons.
MARFÀ Castán, Martí (coord). Estàndards de la Rumba Catalana. Volum 1.
Primer recull de partitures de la rumba catalana. 24 peces populars amb melodia, acords i lletra.
MARFÀ Castán, Martí (coord). Guia de la Rumba Catalana 20112011-2012.
Directori de dades sobre els diversos actors, esdeveniments i fonts d’informació que conformen
l’escena rumbera actual.
MARFÀ Castán, Martí (coord). Guia de la Rumba Catalana 20122012-2013.
Directori de dades sobre els diversos actors, esdeveniments i fonts d’informació que conformen
l’escena rumbera actual.
ORDÓÑEZ, Marcos.. Gato Pérez.
Biografia inacabada de Javier Patricio “Gato” Pérez. Conté moltes referències a la seva relació amb
la rumba catalana.
ORDÓÑEZ, Marcos.. Gato Pérez. Tal como éramos [eBook].
Revisió, ampliació i conclusió de l’obra anterior.
PUCHADES, Juan. Peret. Una biografía íntima de la rumba catalana.
Biografia extensa, detallada i ben informada de Pere Pubill Calaf “Peret”, el màxim exponent de la
rumba catalana.
RUEDA, Jordi. Moncho, sangre de bolero. Crónica arriesgada de la vida y obra de nuestro
mejor bolerista.
Biografia artística de Ramon Calabuch “Moncho”, cantant gitanocatalà. Conté referències a la rumba
catalana i el barri de Gràcia.
SÀNCHEZ-MÚSTICH, Cèlia; PUBILL Calaf, Pere. Peret. L'ànima d'un poble.
Biografia fragmentària. Recull de passatges i anècdotes de la vida de Pere Pubill Calaf “Peret”, amb
reflexions personals.
TARRIUS, Alain. Fin de siècle incertain à Perpignan
TORT Bardolet, Josep; LÓPEZ López, Matías. Lo garrotín de Lleida. Sintonia d'una ciutat de paios i
gitanos.
Estudi històric i musical del garrotín lleidatà, la colla dels carrinclons, i les músiques associades.

DVD
La rumba catalana ha inspirat pel.lícules que han volgut deixar constància d’un poble, uns
barris i una manera de viure. Us oferim audiovisuals on a més de veure aquestes
recreacions us aproparan els artistes més destacats del gènere.
BARRACHINA, Jordi (dir.) La rumba tomba (Capítol 1 i capítol 14)
Primer i darrer capítol de la sèrie documental emesa a BTV, sobre l’escena de la rumba catalana i
les seves formacions més destacades.
PONS, Ventura (dir.) El Gran Gato
Documental amb testimonis i cançons del Gato Pérez, interpretades per artistes destacats de
l’escena catalana i estatal
ROS, Mireia (dir.) El triunfo
Versió cinematogràfica de la novel·la homòloga, ambientada al Barri Xino barceloní, amb la rumba i
els rumberos com a argument.
ROVIRA BELETA, Francisco (dir.) Los Tarantos
Històric film sobre dues famílies gitanes barraquistes del Somorrostro barceloní, amb la participació
de Carmen Amaya i Peret.

CD
Des dels inicis fins als nostres dies, tres blocs de treballs d’artistes rumberos per poder
veure’n la seva evolució. N’hem citat alguns dels que podeu trobar a les biblioteques
públiques de Catalunya.

Els pioners i la rumba clàssica
CHIPEN Verdad (2010)
CHACHO. Chacho: primer ministro de la rumba. (2011)
GARROTAN. Rumberes dels garrotan. Rumbes i flamenc tradicional català (2006)
GIPSY KINGS. The very best (2005)
Savor flamenco (2013)
GONZÁLEZ, Antonio. Antonio González, el Pescaílla/ Tiritando (2011)

LO BEETHOVEN. La ciutat de les cols (2006)
PATRIARCAS DE LA RUMBA. Cosa nostra (2005)
Vuelven como
como fieras (2008)
PERET. Grandes éxitos (1990)
El rey de la rumba (2000)
No se pué aguantar (2008)
Gitana hechicera (2008)
De los cobardes nunca se ha escrito nada (2009)

LOS AMAYA. Grandes éxitos (2005)
Vuelven...(2013)
Vuelven...

RUMBACALÍ.. El duende, la luz y la noche (2015)
RUMBA TRES. Sus mejores rumbas (2005)

Hereus i bastards
AI, AI, AI! El temps de Sefalina Kaolin (1996)
Esperit de vi (1998)
ALARA KALAMA L’essència dels colors (1999)

GATO PÉREZ. Sabor de barrio (1991)
Ten (2003)
Éxitos originales (2003)

LOS MANOLOS. Pasión Condal (1991)
Nainonà (2004)
PLA, Albert. No solo de rumba vive el hombre
hombre (1992)

SABOR DE GRÀCIA. La Cançó amb rumba (2006)
Gitanos catalans (2015)

La rumba del segle XXI
DUSMINGUET. Vafalungo (1998)
Postrof (2001)
Go (2003)

GERTRUDIS. Gertrudis (2005)
Política de verbena (2007)
Tripolar (2011)
Quinze 15 XV (2015)

LA PEGATINA. Xapomelon (2011)
Euréka! (2013)
Revulsiu (2015)

OJOS DE BRUJO. Vengue (2001)
Barí (2002)
Techarí (2007)

Aocaná (2009)

REMENDAOS. Los Mandamientos de Gallape (2006)

LA TROBA KUNG-FÚ. Clavell morenet (2006)
A la panxa del bou (2010)
Santa alegria (2013)

TXARANGO. Benvinguts al llarg viatge (2012)
SomSom-riu (2014)

RECOPILACIONS I ALTRES MOSTRES
Som la rumba (2000)
Rumba flamenco (2002)
La Rumba de Barcelona (2008)
Rumba en català (2009)
ROMANO DROM Po cheri (2007)
TEKAMELI Chants religieux gitans (1994)
https://www.mixcloud.com/FORCAT/

PER SABERSABER-NE MÉS:
AUZIAS, Clare; ROSET, Éric Gitanas: hablan las mujeres "roms" de Europa
CARRERAS, Àlex (dir.) Sacais Romi
Documental protagonitzat per dones del barri de Font de la Pólvora.
GARRIGA, Carme (dir.). Els Gitanos de Barcelona : una aproximació sociològica
GUIBERT, Emmanuel; KELER, Alain. Un Viaje entre gitanos
GUILLAMET, Joan. Els gitanos. Aproximació a un racisme
SAN ROMÁN, Teresa.. La Diferencia inquietante : viejas y nuevas estrategias
estrategias culturales de los
gitanos.
gitanos.
TONG, Diane. Cuentos populares gitanos
gitanos.

