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LAS KARAMBA “MARGARITA”  
(Guspira Records 2020) 

 
Veu i lletra: Las Karamba 
Producció: Las Karamba 
Mescla: Arnau Figueras (Tandem Studio) 
Màster: Shayan Fathi 

 

 

Las Karamba és un projecte musical conformat íntegrament per dones vingudes de diversos 

llocs del món; Veneçuela, Cuba, Catalunya, Panama i l'Argentina. Elles es nodreixen de les 

seves arrels multiculturals per mesclar a la perfecció ritmes llatins com el son, el cha cha    , la 

salsa i la timba. Són una banda mestissa en tots els sentits. Són calor i colors vius, però també 

canvi i lluita. Una banda que des de Barcelona crea un color musical únic i especial capaç 

d’endol ir qualsevol orella.  

 

En només 2 anys s’ an  onvertit en una de les bandes amb més re oneixement interna ional 

com es la seva presencia a Groningen (Holanda) a l’Eurosoni  Noorderslag (ESNS) 2020, la fira 

de professionals de la músi a més important d’Europa o la seva actuació a Londres al Flawa 

Festival. També han actuat a festivals catalans de renom com el Black Music Festival, Bioritme, 

Clownia o el Festival Esperanza  entre molts d’altres. Això representa un clar exemple del 

potencial de Las Karamba. 

 

Les seves lletres estan plenes d’ erèn ies musi als i experiències personals que omplen de 

consciència i crítica aportant sempre la seva visió feminista. Són líriques sense fronteres, sense 

edats i sense exclusions de cap tipus. Expliquen  istories sempre amb l’ umor, el sentiment i la 

veritat per davant.  

 

Las Karamba es van estrenar al 2020  amb dos senzills “El Beso” i “Sabana” que formaran part 

del seu nou disc.  Avui,  ens presenten el seu nou senzill “Margarita” per anar obrint boca  de 

Camino Así el seu primer disc que estarà disponible el 4 de març en formar físic i digital. 

Aquesta cançó ens relata la  istoria de l’avia Margarita, que viu en un món on la dona està 

sempre en segon pla i és l’ ome qui mana. És un  rit a la llibertat i a la independèn ia de la 

dona, és una oda a totes les àvies que han desitjat un món millor i han lluitat per la seva 

autonomia. A ritme de cha cha chá Las Karamba canten aquesta cançó plena de vitalitat i 

fortalesa per a les dones més petites, les més joves i les més grans.   
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A Camino Así, el seu primer treball, Las Karamba t’ensenyaran a baixar el ritme i sortir a ballar 

seguint el seu tempo i la seva manera de viure. Sempre amb un ritme alegre i exhibint la 

bellesa del mestissatge que porten dins. “Camino Así” veurà la llum el 4 de març. 


