
 

UNA MIQUETA D’HISTÒRIA  

La rumba catalana és un estil musical originari de la comunitat gitana de Barcelona, amb influències de nombrosos estils. 

Pels anys cinquanta i seixanta del segle XX, en primer lloc a través dels músics llatinoamericans que arriben a Barcelona amb 

orquestres de ball, i també pels nombrosos viatges de gitanos de Barcelona a Colòmbia i Veneçuela per a vendre-hi roba, unit als 

discos del nou gènere salsa que s'està desenvolupant a Nova York, es popularitzen aquests sons llatins entre els calós barcelonins i 

molts dels temes passen al seu repertori, prou familiaritzat amb els balls d'envelats i sales de festa, molt arrelats a la Ciutat 

Comtal. 

L'origen de la rumba catalana no és prou clar, però alguns pensen que se situa al carrer de la Cera del barri del Raval de 

Barcelona en plena dècada del 1940. Alguns creuen que els pioners rumbers van ser L'Orelles, un gitano català que tocava la 

guitarra i cantava en les festes del barri, i el Toqui, un gitano que amenitzava amb les seves cançons els convidats i els nuvis en 

molts casaments gitanos. Defensen que ambdós gestaren una manera de tocar la guitarra combinada amb ritme, melodia i 

percussió. 

INSTRUMENTS I  AGRUPACIONS CARACTERÍSTICS  

L’instrument per excel·lència a l’estil musical de la rumba és la Guitarra. Ah, i també les mans....si, si les mans...” los palmeros”. 

Amb la guitarra va sorgir una manera de tocar ben característica: El ventilador. Consisteix en un primer cop sec sobre la tapa de 

la guitarra (el cop pot ser més cap a al pont si ho volem més greu o més cap al pal si ho volem més agut) un segon cop cap amunt 

amb el dit índex, el tercer és cap avall també amb el dit índex i l'últim cap amunt amb el polze. 

 

 D'altra banda, el ventall o rasgueig de polze es basa en l'ús de 3 dits, generalment el dit polze, índex i mig (o anul·lar). Aquests 

s'utilitzen per acabar una estrofa o una progressió dins d'una estrofa. 
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