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Gato Pérez

Rumba d’enllaç entre el que Peret o bé el Pescadilla van popularitzar i el que s’ha anat fent
posteriorment. El seu creador, en Gato Pérez, és un personatge cabdal en la història d’aquest
gènere tan nostrat. Si us fixeu en la segona estrofa entendreu l’origen de la rumba. Per fer l’a-
companyament amb l’esquerra us suggereixo 
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La rumba que coneixem
no és de la Xina ni del Japó. (bis)
La nostra rumba de Barcelona
està marejada de voltar el món. (bis)

La rumba neix al carrer
filla de Cuba i d'un gitanet, (bis)
i sa germana que és l'havanera
viu gronxadeta entre mariners.(bis) 

Somorrostro, Bon Pastor,
Hostafrancs, La Guineueta,
Sants, "Carmelo", Guinardó,
Poble Sec, Barceloneta.
Meridiana, Hospitalet,
Sant Adrià, Verdum, Roquetes,
Vall d'Hebron, Les Corts, Sagrera,
Horta, Coll, Trinitat Vella.

La nena té un ritme inquiet,
tomba el compàs i belluga els peus, (bis)
i sa família de ritmes "guapus"
viuen contents en el estranger. (bis)

La rumba neix al carrer
filla de Cuba i d'un gitanet, (bis)
i sa germana que és l'havanera
viu gronxadeta entre mariners. (bis)

El candombe a l'Uruguai,
la milonga és argentina,
el bolero mexicà
i la plena que és bolícua.
Fabricant el guaguancó,
que és un ritme de New York,
neix el bugalú simpàtic,
que és el ritme més mafiós.

Somorrostro, Bon Pastor,
Hostafrancs, La Guineueta,
Sants, Carmelo, Guinardó,
Poble Sec, Barceloneta.
Meridiana, Hospitalet,
Sant Adrià, Verdum, Roquetes,
Vall d'Hebron, Les Corts, Sagrera,
Horta, Coll, Trinitat Vella.

Camp de l'Arpa, Montjuïc,
Port, La Mina i Sant Andreu,
El Morrot, Collblanc, Can Tunis,
Zona Franca i Poble Nou.
Santa Eulàlia, Casc Antic,
Candemor i la Verneda,
Gràcia rei de tots els barris
de la festa i del sabor.


