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RUDYMENTARI PRESENTA CONTRACORRENT  

 

 

RUDYMENTARI - CONTRACORRENT 
(Guspira Records 2020) 

 
01- Gent de Foc 

02- Llibertat 

03- Ai Muare 

04- Estem tan bé 

05- Sense Arrels feat. Adala 

06- Mani qui mani 

07- Som 

08- Tu Sempre Pots 

09- Oh Rudy 

*Rudymentari és un artista menorquí que s’inicia a l’escena del Reggae amb el seu senzill “Som” publicat 

l’any passat, que ja té més de 100 mil reproduccions a Youtube. 

*Contracorrent és el seu pròxim treball de la mà de Guspira Records i Quim Simó “Siva”, el productor 

d’Adala, un dels grans exponents del Reggae en català. 

Rudymentari publica el seu nou disc anomenat Contracorrent el pròxim 06 de novembre. El músic 

apassionat del Reggae va presentar el 2019 “Som” i “Sona Reggae” que va tenir uns molt bona acollida a Ses 

Illes, la seva terra natal, especialment “Som” que es va viralitzar ràpidament. 

Després de  tres avançaments “Gent de Foc” i “Sense Arrels” i “Ai muare” Rudymentari presenta el seu nou 

disc Contracorrent (Guspira Records, 2020), un treball de 9 cançons que reflecteix els seus valors sempre a 

ritme de Reggae. Un treball musicalment molt robust en què Rudymentari i el seu productor Quim Siva es 

compenetren a la perfecció creant diferents textures musicals en les quals la secció de vents és el fil de 

conductor que ens transporta a diferents sonoritats dins la música jamaicana.  Ens remonta als anys 60 amb 

Ska com "Oh Rudy"  o amb el skinhead reggae de "Tu sempre pots", als ‘70 amb temes més roots com 

"Llibertat" o "Som",  fins arribar a sonoritats dels ‘80 amb "Gent de foc", "Mani qui mani" o "Estem tant be" i 

sonoritats més influenciades pel New roots com "Ai muare" o "Sense arrels". 

És un disc ple de missatge social que comença amb “Gent de foc” un cant a l’esperit revolucionari,  també hi 

ha espai per parlar de l’autogestió i cooperació social a cançons com “Mani qui mani” i “Llibertat” o sobre la 

responsabilitat mediambiental o les desigualtats socials  a “Sense Arrels” i “Ai Muare” respectivament.  

Aquest disc no s’entén sense “Som”, la cançó que l’ha donat a conèixer, una clara declaració d’intencions 

sobre la reivindicació de la llengua i la identitat menorquina. També trobem “Estem tan bé”, una cançó que 

es caracteritza per la dualitat del seu ritme energètic i la narració en to irònic de les obvietats necessàries per 

a un canvi de vida.  

Contracorrent ha sigut gravat i produït per Quim Siva a Radi Studios i masterizat per Xavier Lek. La línea de 

vents està interpretada por Quim Simó al saxo, Josep Blanes al trombó i Oriol Escolano a la trompeta. 

Respecte a la bateria és gracies a Indra Vila, Alberto Lopez al baix, Otger Ibars al teclat i Mato Anderson a a 

guitarra.   


