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W czerwcu 1991 roku w wytwórni Columbia Europe ukazał się album zespołu Gipsy Kings
zatytułowany Este Mundo. Płyta zawierała 12 piosenek. Pierwszą była Baila Me. 

  

Pod każdym względem "Baila Me" prezentuje wszystko to co czyni brzmienie flamenco tak
fantastycznym, zaś nowoczesne podejście do tego stylu uczyniło tę piosenkę całkiem unikalną.
Przez cały utwór przebiegają różne rytmy, kombinowane warstwowe  dźwięki gitar zyskują
świetne brzmienie, niespotykane dotychczas. Mało komu udało się stworzyć  podobnie
błyskotliwe harmonie.

  

Baila Me

  

  

Gipsy Kings powstało z scalenia dwóch zespołów braci: Reyes (Nicolas, Canut, Paul, Patchai,
Andre) oraz Baliardos
(Tonino, Paco, Diego).  Wszyscy chłopcy są potomkami hiszpańskich rodzin cygańskich, które
uszły do Francji w trakcie hiszpańskiej wojny domowej. Dorastali włócząc się po francuskim
Południu, pracując przy żniwach i grając na gitarach.

  

  

The Gipsy Kings
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Muzykę Gipsy Kings określić można jako rumba flamenca z dużymi wpływami popu. Wiele z ich
piosenek jest w stylu tańców towarzyskich, takich jak rumba czy salsa. Często ich muzykę
określa się jako miejsce gdzie „hiszpa
ńskie flamenco i cygańska rapsodia spotykają się w rytmie salsy”.
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Grupa stała się popularną od razu po wydaniu pierwszego albumu Gipsy Kings, na którym
znalazły się takie przeboje jak 
"Djobi Djoba" , "Bamboleo"
oraz romantyczna ballada 
"Un Amor".
Znana piosenka 
"Volare"
pochodząca z czwartego albumu to rumba – wersja włoskiego hitu Domenico Modugno 
"Nel blu dipinto di blu".
Gipsy Kings zyskali sławę w całej Europie, ale są bardzo lubiani także w Afryce i na Środkowym
Wschodzie.
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  The Gipsy Kings     Najbardziej charakterystycznym i wyróżniającym aspektem ich wykonań jest sposób gry – półtuzina gitar gra tak samo, razem te same akordy. Czasami jedna lub dwie gitary odbijają jakbyw inną stronę zarówno co do tempa jak i nastroju, tworząc wtedy piękne kontrasty brzmieniowe.Daje to nam jasny pogląd dlaczego termin "flamenco pop" jest oczywisty.  

  Tancerki Flamenco     Jednak "Baila Me" odróżnia się od poprzednich hitów Gipsy Kings nietypową pulsacją sekcjidętej i scaleniem różnych elementów brzmieniowym i rytmicznych, tak udanym, że osiągniętyefekt daje całkiem nowe niezapomniane doświadczenie.  

  The Gipsy Kings     Obecnie Gipsy Kings mieszkają z rodzinami nadal na Południu Francji. Wciąż, w swoichsercach, czują się Cyganami, dumnymi potomkami starej rasy, która uwodzi świat muzyką itańcem. Jak Pasajero Gipsy Kings kontynuują swą magiczną muzyczną podróż.  

  Baila Me (Tańcz Dla Mnie)     Baila Me    Cuando sei Maria Dolores  Cuando sei quei mal d`amore  Cuando sei quei mal a su vera Cuando sei me va al dottore    Baila Baila Baila Baila  Baila Baila Baila me  Esta rumba a tagitana  Que yo siempre cantare  Pero yo siempre cantare  Pero yo siempre cantare  Estarumba a ta gitana  Que yo siempre cantare    Que solo vivo enamore te  Que solo vivo enamorete  Me enamore de esta gitana  Que ya se ponga a bailando    

  Baila Me     Baila Me (Tańcz dla mnie) [tekstowo.pl]    Gdy widzę Marię Dolores  wiem, że to jest miłość zła.  Widząc ją u jego boku,  Muszę szukaćdoktora.     Taniec, taniec , taniec, taniec,  Taniec oczarował mnie.  Oraz ta cygańska rumba Którą zawsze śpiewać chcę.  Zawsze rumbę śpiewać chcę,  Tylko rumbę śpiewać chcę.  To jestta cygańska rumba,  Którą zawsze śpiewać chcę.    Ci tylko żyją, co kochają cię!  Ci tylko żyją,co kochają cię!  Ja zakochałem się w tej cygańskiej rumbie   Już zacząć tańczyć ciebie chcę!   Zawsze rumbę śpiewać chcę,  Tylko rumbę śpiewać chcę.  To jest ta cygańska rumba,  Którązawsze śpiewać chcę.             
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