
Los Tigres 
assalten les Rambles
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topar-se amb un univers i amb uns perso-
natges –dos, en concret– tan peculiars i rics
com per traslladar-los al teatre. Anys des-
prés, durant el rodatge de la sèrie televisiva
Jet Lag, va comentar l’experiència al seu
amic i company de repartiment Albert
Ribalta, i de seguida es van engrescar a
donar-li forma teatral. Més endavant s’hi
sumaria Marta Pérez, i tots tres ja van teixir
el primer esborrany de l’espectacle, que ha
desembocat en aquest Nelly Blue, que pretén

l 15 d’abril de 1973 moria
estúpidament en un revolt
de carretera Luis Manuel
Ferri Llopis, altrament
conegut com Nino Bravo,
nascut 28 anys enrere a

Aielo de Malferit, a la comarca de la Vall
d’Albaida, a València. Va ser un dels can-
tants espanyols més populars a la dècada
dels setanta, autor de cançons tan conegudes
com ‘Libre’, ‘Ésta será mi casa’ i ‘Un beso y
una flor’. Aquesta data i aquest personatge
són l’epicentre de Nelly Blue, la nova propos-
ta de T de Teatre i Los Tigres, la compa nyia
fictícia –i no tan fictícia– formada pels
actors Xavi Mira i Albert Ribalta.

Aquesta és la història de Ximo Llorens i
Ricard (Rocco) Amigó, dos perdedors a qui
la vida els fa coincidir perseguint un somni:
esdevenir cantants professionals. Ens tro-
bem a la dècada dels setanta, on abundaven
els concursos televisius com ‘Pasaporte a
Dublín’, que catapultaven el representant
espanyol al festival d’Eurovisió. Són els anys
en què Amparo Muñoz era Miss Espanya,
cantants com Karina, Junior, Rocío Jurado o
Camilo Sesto editaven les cançons en sin-
gles, i triomfaven les fotonovel·les de Corín
Tellado. Nelly Blue és la història agredolça de
dos personatges tragicòmics que troben en
la música i els cantants melòdics la manera
de fugir de la realitat i volar. Alhora, és un
homenatge a aquesta època que, a data d’a-
vui, quaranta anys després, encara mou i
remou tot tipus de generacions.

E
Per Oriol Osan

Fotografia de David Ruano

Després d’una llarga gira per més de trenta-cinc ciutats de Catalunya, 

el País Valencià i les Illes Balears arriba a la cartellera teatral 

de Barcelona Nelly Blue, una comèdia musical que barreja humor, 
ironia i cançó melòdica. Estrenat a la Fira de Tàrrega 2009, es podrà 

veure a la Sala 2 del Club Capitol del 23 de desembre al 20 de febrer.

Xavi Mira explica que l’espectacle va
néixer a partir d’un fet real: fa lustres es va
apuntar a un concurs de karaoke perquè
necessitava un cotxe, i el premi l’era. Eren
uns concursos que se celebraven un cop l’any
i on acudia gent de tots els confins només
per cantar un repertori que ara ens sembla-
ria desfasat i decadent però que a aquelles
ànimes les feia sentir, ni que fos durant tres
minuts, “cantants de veritat”. No sabem si
Mira va fer-se amb el vehicle, però sí que va
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“mostrar el món del karaoke i reflexionar
sobre l’èxit”.

“Si l’haguéssim adaptat a l’actualitat ens
hagués obligat a parlar d’OT, i ens feia
molta mandra”, expliquen Mira i Pérez, que
en aquesta ocasió abandona la faceta d’actriu
i exerceix de directora. De manera que van
preferir centrar-se en els setanta, en què l’es-
tètica de l’època i el romanticisme que es
buscava en aquells concursos musicals els
anava molt bé, així com l’esperit del
moment i aquell món d’envelats i de gales
de festa. “Si guanyaves algun d’aquells con-
cursos realment hi havia la possibilitat de ser
algú, molts cantants van sortir d’allà, en
tenim referents”, afegeix la Marta.

Aquells dos nois del karaoke valencià
s’han traduït en en Ximo (Xavi Mira) i en
Rocco (Albert Ribalta), a qui els autors han
traçat unes biografies de detall, “per orientar-
nos nosaltres i l’espectador”. Ximo neix
(casualment?) al mateix poble que Nino
Bravo i ja des de petit despunta al cor parro-
quial per la seva veu. Arran d’un desafortu-
nat accident amb un pot de laca, la seva mare
(d’una gran bellesa i caràcter) queda comple-
tament impedida. Son pare, gran aficionat al
Bel Canto, mor enmig d’una actuació.
Llavors comença unes oposions a notari que
mai acaba... fins que coneix en Ricard, natu-
ral d’Osona. Fart d’esquilar ovelles, l’home

de la plana de Vic baixa a Barcelona a provar
sort en el món de la música, però acaba fent
de perruquer a La Rambla. La comèdia, com
un es pot imaginar, està servida. 

Aquesta és una amistat nascuda en el
marc dels concursos de cançó que pivota al
voltant de Nino Bravo, per qui en Ricard té
una autèntica devoció, i l’imita tant en els
gestos com en la manera de cantar.  Perquè
s’ha de subratllar que a Nelly Blue Mira i
Ribalta canten en directe, res de playbacks.
Els nostàlgics podran deixar-se portar per
‘América’, ‘Libre’, ‘Noelia’ i ‘Un beso y una
flor’, de Nino Bravo; ‘Sono tremendo’, de
Rocky Roberts; ‘Pregherò’, d’Adriano
Celentano; ‘Et maintenant’, de Gilbert
Bécaud; ‘Tu vu fa l’americano’, de Renato
Carosone, i l’encara més clàssica ‘Volare’, de
Domenico Modugno.

Malauradament, cap dels dos acon  se -
guirà el seu somni –tenir èxit– perquè, mal-
grat tenir aptituds, la vida no els deixarà triar
ni el moment ni el camí adequat. Però què
és l’èxit en realitat? “L’èxit moltes vegades
no sempre és com et veuen els altres sinó
com vius tu la teva història. I si tu la vius de
forma plena, no et sents perdedor”, explica
en Xavi. Aquells dos nois del karaoke que
cantaven davant d’un públic entregat el
tenien mentre durava la cançó. Amb tot, en
Ximo i en Rocco creen un grup, Los Tigres,

i ningú diu que el duo neixi i mori a Nelly
Blue. N’hi ha qui li augura molta vida per
endavant...

“Aquest és un espectacle divertit perquè
la gent s’ho passi bé”, resumeix l’Albert: “I
hem aconseguit molt més del que esperà-
vem!”. Agrada a un públic molt ampli, i les
seixanta sessions que han fet fins ara els ava-
len. A la gira de València hi van anar les
filles i el nebot de Nino Bravo, i en van sor-
tir encantats, diuen, així com també el seu
club de fans. “Ha estat molt fàcil treballar
amb ells dos”, confessa la Marta, “perquè ens
coneixem molt i són uns figures. No m’atre-
via a fer de directora, però era inevitable:
estava ficada en el projecte, i m’hi vaig llan-
çar. Però ha estat una experiència molt gra-
tificant”. 

Nelly Blue és el fruit d’una comunió
entre moltes persones que hi han abocat
tones d’il·lusió, cosa que passa molt poques
vegades quan s’arriba a un estadi de profes-
sional, asseguren. Però en aquesta ocasió,
segurament pel carisma dels tres actors, les
col·laboracions i aportacions desinteressades
de molta gent del ram han donat llum a
aquesta petita joia. Així que, si l’estrena a
Barcelona surt bé –tot i que les vuit setma-
nes que estaran a Les Rambles, “un lloc que
ni pintat”, diu la Marta, imposen–, l’èxit serà
col·lectiu.


