


Rumba Tarumba neix el 2008 quan dos dels 
components de Los Manolos, Ramon Grau i 
Toni Pelegrín, que també havien tocat junts 
anteriorment a Los Elásticos, decideixen 
agrupar-se de nou, aquest cop amb 
Pera Zelig i Félix Sepúlveda.

RRumbaTarumba es va formar, amb 
l'objectiu bàsic de passar-ho bé i 
amb l'obsessió de fer ballar a la 
gent. Per a això, què millor que 
la Rumba Catalana, que tan 
bons moments els havia donat 
quan eren Los Manolos ?

Aquella música, 
nascuda del gran mestre 

PPeret, que havia estat capaç , 
més tard, amb els Gipsy Kings 
de posar a ballar a tot el plane-
ta, i finalment dignificada per 

sempre per 
Gato Pérez, el poeta de la 
Rumba, no podia deixar de ser 
el vehicle principal d'aquesta 

nova etapa.

Només que aquesta vegada van afegir 
distorsió a la seva música i disbauxa a les 

seves lletres ..

D'ON SURTEN?



Gravat i mesclat pràcticament en directe en 
un sol cap de setmana per Mark Ix, en els 
estudis CENTRE DE CREACIÓ MUSICAL 
MOLINET, aquest precipitat disc és més 
aviat una degustació ràpida del seu estil, 
sense buscar una producció musical 
complexa. 

El seu títol : "Me estEl seu títol : "Me estoy bailando encima", 
així ho resumeix.

CD Me estoy bailando encima ( 2009 )

VIDA , DISCOGRAFIA I CONCERTS 



El 2010 i 2011 realitzen més de 80 concerts, principalment a Espanya, Actuen en 
tot tipus de llocs: festes majors, en clubs de rock, 
en festes alternatives, i també en festes privades, demostrant així la diversitat del 
seu públic, atret per la efectivitat contrastada de la Rumba Catalana i convençut 
per la frescor i contundència del xou de la banda.



i en Festival de la Romeria de Bayonne 
(França), així com en les tres edicions 
de la Diada de la Rumba Catalana 
organitzada pel Forcat, (Associació 
paper Foment de la Rumba Catalana), 
considerat la més important mostra de 
Rumba Catalana actual.

Diversos programes de TV 
, músiques per a anuncis , 
per a videojocs i muntatges 
d'espectacles 

També van participar en 
el Festival de la Cultura Amazighe 
a Fes (Marroc)

La presentació del seu 1er CD 
en el marc del 28 Saló Internacional del Còmic de Barcelona .. 

Destaquen actuacions al Festival d'Ordes, davant 15.000 persones, 
o festes privades com la del HRT Formula 1 Team, 





En aquest nou treball es pot notar una evolució cap a una mena de so , més actual , que 

ells denominen Trance Rumba , i del qual es poden escoltar alguns temes aquí : 
www.rumbatarumba.com/canciones/

A principis de 2012 es tanquen en l'estudi SotalaPalmera amb el productor Pep Lladó per 
realitzar el seu 2n treball en estudi : NO SIRVE DE NÁ, .. I SERVEIX PER TOT. 



No està hecho en China
No necesita mantenimiento
No encoge al lavarlo
No contiene gluten, ni colorantes y conservantes arti-
ficales.
Es un producto de proximidad
Es ecológico y sostenible
Es apto para todos los públicos
Es de aquellas cosas que, si no te las regalan, no las 
comprarías jamás.
Nueve de cada diez dentistas lo recomiendan
Hace mucha compañía

http://www.youtube.com/watch?v=G7FVJe8JIZI

Dame Chorizo Rumba Tarumba

Rumba Catalana,.. en Japonés-El Muerto vivo- 
Estaba tomando sake !! 

http://www.youtube.com/watch?v=7IUsE647OeI

Genkina-Shinin - Rumba Tarumba con 
la colaboración especial de Ebita

Abre la carpeta del windows,
vete al system32,
borra lo que acabe por ini, y luego,
elimina el command .com !!
Soy un virus humilde !!!

http://www.youtube.com/watch?v=VGCQV71soLo

www.rumbatarumba.com

contactar@rumbatarumba.com

93 4470401
Una festa 
portàtil!! 

 Soy un virus humilde - Rumba Tarumba 





Els Seus VIDEOS


