¿QUI SÓN?
Actualment és el gran ambaixador de la força rumbera de Sant Joan de Vilatorrada, des d’on interromp amb
força en el panorama musical actual, una explosió de festa allà on va, banda “gamberra” de mestissatge
amb la rumba per bandera. Acaba de donar a llum el seu segon disc “La Abuela Lola”, augmentant dia a dia
els seus seguidors, els quals han esperat amb anhel aquest treball que segur que serà el que els situï entre
els més escoltats del moment.

JONI “CANIJO”

CHARLI “EL PATRÓN”

JOEL “JOWIE MCDOWI”

GEMMA “LA QUINTA”

ELOY “EL LAGARTO”

ÀLEX “EL SINVERGÜENZA”

EDGAR “ESKUAN”

¿QUÈ OFEREIXEN?
La banda interpreta temes propis, afegint al “show” algunes versions de grups com Los Delinqüentes, Estopa,
La Pegatina, Rosario, Peret, entre altres, oferint un espectacle dinàmic, festiu, únic i diferent a la resta,
combinant l’humor, la diversitat musical, la interacció amb el públic i deixant empremta per allà on passen.

LA SEVA TRAJECTÒRIA
El 2017 es proclama guanyadora del concurs "Shout &
Play" a la Sala Razzmatazz de Barcelona, i és escollida pel
programa de Suport a la Creació 2017 per “Cases de la
música” per la línia de gravació de maquetes. A principis
de 2018 és seleccionada per la 4º Edició del concurso
Llumplugged del Bages guanyant el 2n premio i a finals
del mateix any, guanya el 1r premi del concurs de bandes
del festival de música jove de Sant Salvador de Guardiola. El 2019 és premiada amb dues Beques per enregistrar una càpsula audiovisual i actuar a la Fira Mediterrània de Manresa. El 2020 rep el premi per la producció de
directes.
Al llarg de 2018 i 2019, la banda realitza més de 60 concerts per tota Catalunya, actuant en varies festes majors
i berbenes, en sales como Stroika, Razzmatazz i el Teatre
Kursaal de Manresa, arribant fins a terres toledanes (Villacañas) sent artista convidat dos anys consecutius i xafant a l’agosto del 2019, l’escenari “Caparrilla” del festival Rabolagartija a Villena, Alacant. El 2021 realitza un
tour de 20 concerts amb un show adaptat a la situació i
tancant gira al costat de Buhos a la FM de Manresa.

ELS SEUS TREBALLS I ON TROBAR-LOS
Maig 2019: Cuando Mezclé Café Con Coñac
Un total de 8 cançons que reflecteixen la fusió i repassen els
dos anys de trajectòria de la banda, passant pel Rock’n’roll, el
flamenc, amb rumbes gamberres i cançons més sentimentals.

Gravades en diferents estudis, des del prestigiós estudi “La Atlántida” on grups com La Pegatina, Marinah (Ojos De Brujo),
Che Sudaka i Bongo Botrako han gravat CD’S, passant per L’Aviram Estudi de Manresa, casa d’Antonio El Remendado i dues
cançons gravades “en directe” a la Sala Stroika.

Març 2022: La Abuela Lola
Son un total de 12 cançons noves que reflecteixen la fusió, la diversitat i el bon rotllo de la banda, definint el seu propi estil que
aposta per un to alegre, divertit y únic.
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