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●  Nino Bravo, el musical,
un espectacle produït per
commemorar els 65 anys
del naixement del cantant
valencià, arribarà al Palau
Firal de Tarragona el 7 de
novembre (amb dues ses-
sions, a les vuit i a dos
quarts d’onze de la nit), en
estrena a Catalunya. L’es-
pectacle va més enllà d’un
seguit d’imitadors de la
gran veu de l’artista i in-
clou una gran pantalla on
es projecta la imatge amb
la veu pròpia del cantant.
També es mostren imatges
inèdites de la seva vida i
testimonis que van treba-
llar amb ell.

Quan tenia 28 anys, un
accident de trànsit va si-

lenciar una de les grans
veus del panorama espa-
nyol. Enguany, quan fa 65
anys del seu naixement i
37 de la seva mort, Class
Music ha produït Nino
Bravo, el musical, un es-
pectacle que es va estrenar
a València i que es podrà
veure a més de trenta ciu-
tats de l’Estat i Llatinoa-
mèrica. Els productors van
confirmar ahir que el mun-
tatge arribarà al Palau Fi-
ral de Tarragona el 7 de no-
vembre, en estrena a Cata-
lunya. Se n’han previst
dues funcions, a les vuit i a
dos quarts d’onze de la nit.
L’endemà el muntatge es
podrà veure al Teatre Prin-
cipal de Lleida.

La productora ha mani-

festat que no és un musical
clàssic, en què una sèrie de
cantants imiten la veu de
Nino Bravo. L’espectacle
té «un format televisiu» i,
a través d’una gran panta-
lla i d’una espectacular
producció audiovisual, es
mostren imatges amb el
mateix Nino Bravo can-
tant alguns dels seus temes
més reconeguts, com Noe-
lia, Un beso y una flor, i
Libre.

També es projectaran
imatges inèdites de la seva
vida i testimonis de perso-
nes que van treballar amb
ell. En el documental, per
exemple, s’inclouen imat-
ges d’Aielo de Malferit
(Vall d’Albaida), població
natal de Nino Bravo i on hi

ha un museu dedicat al
cantant.

A més, Nino Bravo, el
musical té un repartiment
de més de vint músics,
cantants i ballarins, amb
els solistes David Castedo,
María Marin, José Val-

hondo i Carmen Rodrí-
guez. També hi haurà un
ballet format per vuit per-
sones i un cor que acompa-
nyarà els cantants.

Signen el muntatge el
realitzador Fernando Na-
varrete (que durant més de

40 anys ha estat un dels
principals realitzadors de
TVE); el director musical,
Francesc Pellicer, i el di-
rector d’escena, Paco Be-
llo. Les entrades, que ja es-
tan a la venda al Telentra-
da, costen 25 i 30 euros.

La gira per Catalunya del musical
sobre Nino Bravo començarà al

Palau Firal de Tarragona
CARINA FILELLA / Tarragona

L’espectacle inclou una gran pantalla amb la projecció de la imatge de Nino Bravo./ EL PUNT

Malgrat que els organitza-
dors del festival s’endinsa-
ran una mica més en el ca-
mí de la producció d’es-
pectacles, tenen clar que
les activitats paral·leles
que s’hi programen cada
any són un valor afegit que
el públic sap valorar molt
bé.

El gest que perdura
Més enllà dels especta-
cles, els artífexs de la mos-
tra destaquen l’exposició
El gest que perdura, que
ha rebut una notable
afluència de visitants i que
«ha estat el pol d’atracció
del festival», afirmava Cè-
sar Compte. Aquesta ex-
posició, dedicada al reco-
negut mestre de la panto-
mima Pawel Rouba, que
va tenir com a deixebles
molts dels actors famosos
del gènere que hi ha a Ca-
talunya, viatjarà ara cap a
Barcelona i després s’ins-
tal·larà a París, abans d’ar-
ribar a Polònia, d’on era
nadiu Pawel Rouba. Les
dotze edicions del Festival
Internacional de Mim i
Teatre Gestual demostren
que el certamen «està ab-

solutament consolidat»,
insisteix Cèsar Compte,
que ja té ben clar que en la
propera edició «es reforça-
ran encara més totes les

propostes complementà-
ries que, juntament amb la
resta d’espectacles i du-
rant quatre dies, omplen
tots els escenaris possibles

de l’àmbit cultural que hi
ha a la ciutat de Reus»,
apunta el director del Cen-
tre d’Arts Escèniques de
Reus. El Cos s’ha entretei-

xit en aquesta edició amb
un pressupost de 130.000
euros i ha rebut uns set mil
espectadors. «Aquesta
quantitat d’espectadors

ens fa valorar molt positi-
vament el resultat i l’ac-
ceptació que ha tingut la
programació», sentencia-
va Cèsar Compte.

El Festival de Mim i Teatre Gestual aposta
per coproduir més espectacles el 2010
La prova que els organitzadors han fet amb «Petit ball», de la companyia Au Ments, ha tingut molt bon resultat

Els espectacles Time step, de Parallel Exit, i Mimix, de la companyia Katraska. / ELISABET MAGRE / DIMAS BALAGUER

● El Festival Internacional de Mim i Tea-
tre Gestual de Reus (Cos) tanca la dotzena
edició amb una clara aposta per la produc-
ció d’espectacles per al 2010. Aquest any

A. ESTALLO / Reus els organitzadors han fet una primera in-
cursió en aquesta faceta artística amb el
muntatge Petit ball, de la companyia ma-
llorquina Au Ments, que va reunir uns
dos-cents vuitanta espectadors al Teatre

Bartrina i que va sorprendre tant el públic
com els mateixos responsables de la mos-
tra. «Tenint en compte que es tracta d’una
companyia sense cap nom conegut, l’in-
terès que ha despertat entre la gent ha estat

important. En la pròxima edició buscarem
la producció de tres espectacles», explica-
va Cèsar Compte, director del Centre
d’Arts Escèniques de Reus (CAER), sa-
tisfet amb el resultat del festival.


