
Totó la Momposina 
La Bodega 

 

   
Plaça Julio Gonzalez 8, baixos 08005 Barcelona | rosazul.com | rosazulpromo.com 

NOTA DE PREMSA 
 

 
La cantant colombiana Totó la Momposina visita 
Espanya per promocionar el seu nou disc “La Bodega” 
 
Poesia, les gaites i els mites indígenes; els tambors, maraques i guarachas dels 
esclaus africans; la guitarra espanyola i l'acordió alemany sonaven a les 
anomenades "bodegues", grans botigues on els mercaders descarregaven els seus 
productes. Va ser allà on van néixer les primeres bandes del Carib colombià, 
aquelles que amenitzaven els esdeveniments socials de tipus popular. 
 
I precisament d'allà sorgeix La Bodega, el nou i cinquè àlbum de la cantant i 
folklorista Totó La Momposina que, després de cinquanta anys de carrera, s'ha 
consolidat com a la pionera i major representant de la música tradicional de 
Colòmbia al món. 
 
La preproducció de La Bodega -distribuït internacionalment pel segell Astar 
Artes- es va realitzar a Londres. Pablo Flórez, Abel Antonio Villa, Adriano Salas 
i Mario Gareña són alguns dels compositors que participen en el disc i que junt 
amb la Totó i els seus tambors interpreten a ritme de porro palitiao, cumbia, 
zambapalo, merenga, abozao i afro. 
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Totó ha realitzat gires internacionals des de la dècada de 1970 i l'any 1982, va 
acompanyar Gabriel García Márquez a Estocolm per actuar en la cerimònia en la 
qual se li va concedir el Premi Nobel. La seva fama mundial es va consolidar en 
la dècada dels noranta amb la gira WOMAD que la va portar per tot el món i 
amb el llançament del seu primer àlbum: La Candela Viva. 
 
El 2006, va ser guardonada amb el Womex Lifetime Achievement Award, per la 
seva extraordinària contribució a la música del món. A punt de complir els 70 
anys, Totó continua treballant incansablement per promoure la música de la seva 
pàtria, impulsada per la passió i l'alegria, així com per un sentiment de deure 
amb la història. 
 
Agenda de Totó La Momposina a Espanya 
 
19 d’abril   12:00h Roda de Premsa Casa América (Madrid)
    19:00h Pase de la pel·lícula La Cantadora 
      Promoción en Madrid 
 
20 d’abril   Promoció a Madrid 
21 y 22 d’abril  Promoció a Barcelona 
17 de juliol   Conciert al festival Mar Músicas 
 
Sobre la pel·lícula La Cantadora dirigida per Jacke Holes (58 minuts) 
 
La Cantadora ha estat filmat el 2005 durant el concert de Toto La Momposina a 
Womad Reading Festival, Anglaterra i a la Costa Atlantica de Colòmbia, 
Cartagena, Mompos,Talaigua i Barranquilla. 
 
Toto és la força de la naturalesa. Ella porta la cultura sencera de la costa del 
Carib sobre les seves espatlles. Jo vaig tenir el privilegi de seguir Toto i la seva 
família des del festival Womad al Regne Unit a Cartagena de Indias, a les aigües 
del riu Magadalena... (Jacke Holmes) 
 
Per a possibles entrevistes, poden contactar amb Bibiana Ripol en els tels. 93 22 
40 117 i 655 170 854 (de 10-15 h) o per email: pr@rosazul.com. La Totó estarà 
a Espanya per promociódel 19 al 23 d’abril 
 


