


SABOR DE GRÀCIA

“SABOR A PERET”  - HOMENATGE AL REI DE LA RUMBA –

.El nou disc de Sabor de Gràcia és un 
homenatge a PERET, el seu títol
“SABOR A PERET”,
un reconeixement al pare i creador de 
la rumba catalana a través dels seus
èxits nacionals i internacionals.

COL·LABORACIONS

Estrella Morente, Los del Rio, Oscar 
D’León, Pau Donés (Jarabe de Palo), 
Gipsy Kings, Lucrecia, La Pegatina, 
Jerry Medina, Amistades Peligrosas, 
Moncho, Diego Amador, Cathy Claret y 
Paco Ortega entre d’altres.



SICUS DAVID LORENZO RAMÓN “COMPOTA” CAROL MONTSE i MAR SICUS JUNIORARNAU



LA GIRA

“Sabor a Peret” dona el nom  a la gira de concerts que Sabor de Gràcia 
realitzarà per tot el país.
Amb un muntatge de so, llum i posta en escena de primer nivell, comptarà 
amb una gran pantalla de leds on si projectarà un audiovisual amb imatges 
al·lusives a la vida i trajectòria de Peret. Tot un gran espectacle de rumba i 
bona música interpretada pel més genuí representant de la Rumba 
Catalana.



REPERTORI
-Yo soy la Rumba
-Que disparen Flores
-Saboreando
-La Noche del Hawaiano
-La Vuelta del Gitano
-El Mig Amic
-Borriquito
-Una Lágrima cayó en la Arena
-Es Preferible
-Vieja Guitarra
-Medley
-Canta y se Feliz
-Chaví
-Lo Mato
-El Muerto Vivo
-Gitana Hechicera
-Para Peret (Medley)
Duració concert 90’.
Links de video: 
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/noticies-324/sabor-de-gracia-presenta-en-directe-lalbum-sabor-a-peret/video/5751006/
https://www.youtube.com/watch?v=nBYCYA6s92s

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/noticies-324/sabor-de-gracia-presenta-en-directe-lalbum-sabor-a-peret/video/5751006/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/noticies-324/sabor-de-gracia-presenta-en-directe-lalbum-sabor-a-peret/video/5751006/
https://www.youtube.com/watch?v=nBYCYA6s92s


BREU BIOGRAFIA
Sabor de Gràcia neix al 1994 de la mà d’un gitano del barri barcelonès de Gràcia, Antonio 
Carbonell “Sicus”. 
Amb 24 anys de trajectòria artística i  experiència en els escenaris són els hereus de la Rumba 
Catalana de Peret. 
En la seva carrera musical, han gravat tant en català com en castellà, realitzant gires de concerts  
per Amèrica i Europa.
Discografia: 
’Tots els Colors’ (DCD 1996), ‘El Mundo Baila’ (K Industria 2004) , “La Cançó en Rumba” (Stres
Músic) Homenatge a la Nova Cançó, amb molt bones vendes i mes de 40 actuacions.
En el 2009 surt al mercat un EP solidari “4 Canciones de Hambre y Esperanza” ONG Carumanda
per construir una escola a Bucaramanga (Colombia). En el 2010 publiquen Sabor Pa’Rato
(Harmonia Mundi) amb grans col·laboracions com Ojos de Brujo, Parrita, Jose El Francés, entre 
d’altres i la col·laboració Internacional de Jerry Medina (Batacumbele y Fania All Stars).  En el 
2015 editen “Gitanos Catalans” ( Picap) amb les col·laboracions de  Steve Hogarts (Cantant de 
Marillion), Pep Sala, Las Migas, Txarango, Titot (Brams), el presentador de TV3 i RAC1- Oscar 
Dalmau i el guitarrista Toni Xuclá.
En el 2018 SABOR A PERET (Discmedi).



contractació

Tel.: 93 412 11 14

e-mail : era@eraproduccions.com

Mòbil:639 34 41 04


