
Roy Ellis aka Mr. Symarip

Roy Ellis, tamén coñecido como Mr. Symarip, vendeu máis de 7.000.000 de 

copias do seu clásico “Skinhead Moonstomp” dende 1969 ata o día de hoxe no 

selo Trojan Records, un álbum que nunca se descatalogou.

The Boss is Back, o seu último disco, preséntanos doce novas cancións cheas 

de ritmos reggae, rocksteady, soul e ska. Trátase do artista xamaicano clásico 

que máis actúa en directo hoxe en día dende que volveu aos escenarios hai uns 

anos, editando o seu anterior álbum (2007) en tres continentes diferentes e 

actuando por todo o mundo, incluíndo paises como Xapón, México, USA, 

Colombia e por suposto por todos os cantos de Europa.



The Skatalites

Falar dos lendarios Skatalites e falar dos pais indiscutibles do reggae e de toda 

a música xamaicana. Nacida oficialmente entre 1963 e 1964, a banda foi o 

xermolo de toda a música xamaicana que veu logo: do ska e o rocksteady ao 

reggae, do dub ao ragga. A experiencia dos seus membros, curtidos en 

orquestas diversas dende finais da 2ª Guerra Mundial, foi decisiva para 

introducir elementos de mambo, jazz e rhythm’n’blues no ata entón 

estandarizado calypso xamaicano, o mento. Foron innovacións e influenzas 

decisivas que produciron o pop autóctono de Xamaica, o reggae, cuxa 

paternidade indiscutible perténcelle a Skatalites.

O excepcional aroma do jazz caribeño, os seus solos delicados e a súa sinxeleza

como artistas e traballadores, sitúan a Skatalites nun posto de honra no Olimpo 

dos músicos e instrumentistas deste século. 



Los Granadians del espacio exterior

Levan 15 anos paseando con orgullo o nome da cidade que os viu nacer polos 

escenarios de Europa e América. As súas fans cóntanse por millóns, e cada vez 

que anuncian un novo traballo convulsionan a industria do disco.

Acaban de publicar co selo Liquidator Music, “LA ONDA CÓSMICA”, o disco 

número 12 da súa carreira, e 5º longa duración. Álbum que gravaron en Madrid 

de forma totalmente analóxica, como é o seu costume, e coa técnica de 4 

pistas. O resultado son 13 novas excitantes cancións co son monoaural que 

sempre os caracterizou.

A súa orixe remóntase a finais do século pasado cando un grupo de mozos 

extraterrestres comandados polos guitarristas Peter Boogie Parker e Doctor 

Tema levan a cabo os seus estranos experimentos musicais nun recóndito soto 

do granadino barrio del realejo, inspirándose en conxuntos dos anos 60 como 

Los Angeles, Los Salvajes e Los Relámpagos e sobre todo por discos de 

Rocksteady e Reggae vocais e instrumentais, que adoptarían como os seus 

eternos patróns rítmicos, alleos á efervescencia Indie Pop-Rock que vivía a 

cidade naqueles anos.

Pronto se converteron na formación máis interesante da escena revivalista 

jamaiquina en Europa, e co tempo transcenderon como unha referencia 

imprescindible do rock cantado en español, participando en festivais do máis 

diverso. Todo iso co mérito de non ter cambiado nunca o seu estilo: cancións a 

ritmo de Rocksteady/Reggae cantadas en español e instrumentais trepidantes.



The New York Ska-Jazz Ensemble

The New York Ska-Jazz Ensemble (NYSJE) é un bloque compacto de músicos 

con miles de concertos e máis de vinte anos ás súas costas e unha das bandas 

máis demandadas debido aos seus excitantes directos.

NYSJE naceu durante unha xira europea de The Toasters en 1994. A idea era 

crear un cambo que, a partir do ska instrumental clásico, abránguese os ritmos 

e harmonías do modern jazz. Freddie Reiter e Rick Faulkner, dous dos Toasters, 

pensaron en xente de The Scofflaws e en Devon James, guitarrista dos míticos 

The Skatalites, para crear a súa superbanda. Todos eles aceptaron.

Dende esa idea inicial ata hoxe en día pasaron máis de quince anos, tempo no 

que se converteron en todo un referente da música ska, actuando por todas as 

partes e nos eventos máis importantes do xénero. A súa formación cambiou, 

tanto que tan só permanece Freddie Rocksteady Reiter, aínda que a súa 

proposta musical se mantén intacta: interpretar estándares de jazz con ritmos 

xamaicanos, versionar temas diversos e dar cabida ás súas propias 

composicións. Con 11 álbums editados e un incrible directo son unha aposta 

segura non só para os seguidores de reggae e ska, senón para todos os 

amantes da música negra en xeral.



Pyramid Blue

Pyramid Blue está descifrando as coordenadas da música africana, explorando 

as súas raíces para traelas aos nosos días con respecto e fidelidade. Son un 

caso extraordinario e único na nosa escena e os seus directos son experiencias 

irrepetíbeis.

África è a orixe, o punto de partida cara sons con outros desenrolos. Etiopía e 

Nixeria son a fonte de inspiración que esta banda enriquece ca música latina, 

para ir máis alá nunha continua procura. Fela Kuti, Mulatu Astatke ou Sun Ra 

Arkestra son só algúns dos seus referentes.

No seu LP, “Pyramid Blue” (2012, Lovemonk Records), reflexan a enerxía das 

súas actuacións, nas que o poder do espírito da Natureza parece contaxiarlles, 

para ir a un nivel superior. Temas como “Río Níger“, “Cocodrilos Acechando“, 

“Pajaritos” o “Judías Comen Habas” son algúns exemplos dun repertorio cheo 

de luz, espiritualidade e loita.

A pirámide esconde un segredo no seu interior que poucos afortunados teñen o 

privilexio de disfrutar, é un símbolo de unión entre o terreal e o espiritual, i ese 

mesmo obxectivo é o que pretende a música de Pyramid Blue. Como di un sabio

proverbio etíope: “cando as arañas tecen unidas poden atrapar un león”.



Zamaramandi

Zamaramandi xurde como un proxecto musical no ano 2008 na cidade de Vigo. 

Ademáis dos seus propios shows, actuan como banda de acompañamento de 

artistas como Benjammin, Alpheus ou Roberto Sánchez.

En 2011 a banda decide dar un paso adiante na exploración do seu sonido 

chegando a desarrollar un novo repertorio cun toque moi persoal cargado de 

doces harmonías e melodías ricas cercanas ao jazz, aportando unha nova 

perspectiva caro o reggae actual, sen deixar atrás as raizames do estilo.

Na actualidade presentan o seu primeiro disco "Mesopelagic", álbum producido 

por Roberto Sánchez nos seus A-Lone Ark Muzik estudios de Santander, un 

traballo que rezuma ritmos acuosos, densos e constantes, repleto de letras con 

caracter social, representando a esencia mesma de Zamaramandi.



Transilvanians

Transilvanians fórmanse na cidade de Vigo no ano 2004. Septeto integrado por 

músicos de diversas procedencias cunha paixón común pola música negra dos 

60’s, o western, a ciencia ficción ou o xénero de terror.

Percorren co seu funk marciano, refrescante rocksteady, groovy soul, horror-

reggae, dub ou r&b xamaicano case toda a xeografía estatal e outros países 

europeos como Bélxica, Francia, Alemaña, Holanda ou Portugal, cun dos 

directos incendiarios de máis alto octanaxe que podes atopar actualmente no 

estado.

Ademais do seu propio traballo, múltiples gravacións e un recente segundo 

longa duración editado “Echo, Vibes & Fire”, composto por 12 novas cancións, 

traballan de maneira habitual con outros artistas na súa vertente como backing 

band, e xa teñen acompañado en directo ou estudio a lendas da música 

xamaicana como Roy Ellis ( a.k.a. Mr. Symarip, co que rexistraron un single en 

2012), Winston Francis, Yvonne Harrison ou Roy Panton.
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