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Els músics de Nino Bravo celebren el que haguera sigut el seu 70 aniversari en el Teatre 

Serrano de Gandia 

La temporada del Teatre Serrano de Gandia arriba a la seua recta final. La música i el humor seran protagonistes 

este últim mes de programació. El concert de 70 aniversari del naixement de Nino Bravo oferit pels seus músics de 

sempre Los Superson, enceta la programació el pròxim 5 de juliol, que comptarà a més a més amb un recital de 

copla i els monòlegs de Goyo Jiménez i les xiques d’El Club de la Comèdia.  

Los Superson, el llegendari grup valencià que acompanyà  Nino Bravo fins l’últim dia, torna als escenaris per celebrar 

el 70 aniversari de naixement de l’artista d’Aielo de Malferit. Un concert amb els seus músics de sempre i la veu de 

José Valhondo, que arriba al Teatre Serrano de Gandia el pròxim 5 de juliol.  

Pepe Juesas a la guitarra, Vicente Balaguer al baix, Juan Manuel Cortés als teclats, Salvador Pelejero a la bateria i Luis 

Manuel Ferri com a vocalista van començar la seua marxa musical junts en els anys 60. Amb el temps Luis Manuel es va 

convertir en Nino Bravo, però els seus músics i amics sempre van estar abrigallant amb els seus instruments la seua veu, 

fins el 16 d'abril de 1973, quan es va produir el fatal accident. Després, cap d'ells va tenir ànims per a seguir esquinçant els 

concordes d'aquelles cançons. 

Anys més tard, s'han tornat a reunir i tret lluentor els seus instruments, per a celebrar el 70 aniversari del seu naixement. La 

veu la posarà José Valhondo, admirador de Nino i protagonista de 'Nino Bravo el musical', amb el qual ha recorregut tota 

Espanya. El concert té un caràcter benèfic ja que la recaptació es destinarà al Centre Especial Monduber i l’associació 

Hypatia de Gandia. Les entrades tenen un preu únic de 10 euros. 

Este matí s’ha presentat en roda de premsa este concert i la resta de programació del mes. Juesas  guitarrista de Los 

Superson, grup de Nino Bravo, ha destacat que el concert serà “igual que els que tantes vegades realitzàrem amb Nino, 

fa 41 anys, fins i tot amb els mateixos instruments”. Així és que l’escenari del Teatre Serrano tornarà a gaudir de 

l’autèntic so de la música de Nino Bravo; “poden hi haure moltes formacions que canten a Nino però cap tindrà el so 

original d’este concert”, ha destacat Juesas. Manu Martínez, road manager de Los Superson i cunyat de Nino Bravo ha 

destacat que a banda d’un caràcter solidari “este concert té una gran càrrega sentimental. És el regal que els seus 

músics i la seua família li fem a Nino Bravo i no crec que ho tornem a repetir”. Los Superson han escollit el Teatre 

Serrano pels bons records de gira de la seua joventut i després de l’èxit de l’any passat al Palau de la Música de 

València on oferiren un concert semblant. Les dues úniques ocasions en les quals s’han tornat a ajuntar. 

El cantant José Valhondo ha convidat a tots els gandians a assistir al concert i ha destacat que és un orgull actuar en 

Gandia “tan prop del poble de Nino Bravo”. “En este concert tornem al passat, ací no hi ha noves tecnologies, la seua 

música i els seus músics”, ha manifestat Valhondo. 
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Humor i música en el mes de juliol al Teatre Serrano 

La programació de mes continuarà dijous 10 de juliol amb el monòleg En verdad os digo de Goyo Jiménez; el recital 

de copla Tonadillas el 19 de juliol, i els monòlegs de les xiques de El club de la Comèdia, Ana Morgade, María Juan i 

Sandra Marchena, el 26 de juliol. 

A més a més com a altres activitats, el pròxim diumenge 6 de juliol acollim el festival benèfic Ballem amb el cor, a 

benefici del Centre d’Acollida Sant Francesc d’Assís. 

En estes activitats tanquem la temporada, el teatre tornarà a obrir el pròxim mes de setembre.   

D’altra banda us recordem que este cap de setmana gaudirem al nostre teatre de tres espectacles de gran interés, el 

recital Viva Verdi dissabte amb la participació d’Orfeó Borja i l’Ensamble Lírico Claudio Abbado de Madrid a més a 

més de veus d’òpera de gran prestigi i diumenge, el concert de presentació del CD Sons de la Terra, a càrrec de 

l’AAM Sant Blai de Potries i l’espectacle de màgia Conjuro del mag Yunke un dels il·lusionistes més prestigiosos del 

món. 

 

Una temporada “més que positiva” 

El tinent de Cultura de Gandia, Vicent Gregori, ha aprofitat esta roda de premsa per fer una valoració de la primera 

temporada del teatre gestionada per l’empresa Infinity Eventos y Espectáculos de la que ha assegurat que ha sigut 

“més que positiva no sols per la quantitat d’espectacles que s’han programat sinó per la seua diversitat per a tots els 

públics” amb una programació “àmplia”,  no sols teatre o cinema com anava oferint-se sinó també grans espectacles 

musicals, òpera, sarsuela o la continuació de l’Escola de Teatre que hui fa el seu fi de curs. 

Gregori ha fet menció a l’estalvi que esta nova gestió ha aportat a l’Ajuntament que ha passat de 600.000 euros a l’any 

als 30.000 d’enguany.  

 
 

 


