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Moncho, el Rei del Bolero, ofereix els seus “50 Anys de 

L’equipament d a les 21h, el 

spectacle de la Temporada Sènior Tardor 2012. En aquesta ocasió, 

labuch i Batista, conegut artísticament com a Moncho (Barcelona, 26 

loní de Gràcia, fill d’una família de gitanos 

 que des de ben petit somiava en ser cantant, va mostrar la seva 

l bolero va ser gran admirador de Lucho Gatica a qui 

i caribeny i per poder cantar com es fa en 

 de la seva carrera, 34 discs de boleros en castellà i 
atalà, amb més de tres-cents temes com Llévatela, Bravo, El tiempo que te 

 
 

Boleros” al Centre Cultural Terrassa  
 

e Terrassa acull, dis abte 3 de novembre s
concert de Moncho, l’artista català més reconegut en el gènere dels 
boleros.  
 

s l’últim eÉ
Moncho oferirà un concert on repassarà la seva extensa trajectòria musical i on 
obsequiarà al públic amb els seus “50 Anys de Boleros”. 
 

oncho M
 

amon CaR
de juliol de 1940), és un cantant català, especialitzat en boleros. Ha enregistrat 
la major part de la seva discografia en castellà, encara que també ha 
enregistrat tres discos en català. 
 

oncho va néixer al barri barceM
catalans. Va aprendre a cantar a ritme de rumba catalana, envoltat per artistes 
com Peret o Antoni González “El Pescaílla” (marit de Lola Flores), amb qui va  
experimentar la fusió amb el bolero que es va acabar convertint en el seu camí 
artístic. 
 

oncho,M
inclinació per la cançó romàntica i s’ha definit, sempre, com un “treballador de 
la cançó”. Molt estimat per la professió i seguit per un públic format per pares i 
fills, avis i néts, s’ha convertit en història viva de la cançó. Mostra d’això és que 
ha compartit concerts, discos i aparicions a la televisió amb una llarga llista de 
companys de professió com: Joan Manuel Serrat, Alejandro Sanz, Mayte 
Martín, Diango, Joan Isaac, Olga Guillot, Omara Portuondo, Peret, Lucrecia, 
Nina, Lolita, Rosario, Diego el Cigala, Niña Pastori, Tomatito, Parrita, Armando 
Manzanero, Lola Flores i El Pescaílla, entre molts altres. 
 

l Rei del Bolero E
 

om a aficionat aC
intentava emular en els seus inicis. Va ser, precisament, el mateix Gatica qui va 
batejar-lo com “el Rei del Bolero”.  
 

s va interessar pel bolero antillà E
origen, es va rodejar de músics americans que el van ajudar a conèixer, més 
profundament, el bolero.  
 

oncho ha gravat, al llargM
c
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quede libre, Amor no fures en la cama, Soy, Olvido y camino, Por tu mirada, 

 va escriure, expressament, per a ell i que el 

 Barcelona. 

anyat per altres artistes de la talla de Joan Manel Serrat, 

oncert: Moncho. 50 anys de boleros 
ata: dissabte 3 de novembre de 2012 

reu: 15€ 
 d’Egara, 340. 
w.fundacioct.cat

Conversaciones en tiempo de Bolero, Historia de amor, Sábanas de seda, 
Moncho i  El Bolero, entre altres.  
 
Un dels seus majors èxits artístics ha estat el bolero Llévatela que va composar 
Armando Manzanero especialment per a la seva veu, o Házmelo otra vez, 
olero que Concha Valés Mirandab

director Bigas Luna va incloure a la banda sonora de la seva pel·lícula Jamón, 
Jamón (1992), protagonitzada per Penélope Cruz i Javier Bardem. 
 
És amic i admirador de Joan Manel Serrat, qui va composar per a ell la cançó, 
Massa per mi que va gravar en el seu disc Paraules d’amor (1993), el primer 
isc en català que va presentar al Palau de la Música Catalana ded

En aquest mateix disc va versionar la popular cançó, Paraules d’amor, que 
dóna nom al disc. 
 
El 12 de maig de 2010 va celebrar els seus 50 anys de carrera amb un concert 
especial (Entre amigos. 50 años) en el Palau de la Música Catalana de 

arcelona, acompB
Joan Isaac, Sergio Dalma o Antonio Carmona.  
 
Moncho ha passejat el bolero pels Estats Units i per Llatinoamèrica. 
Actualment, està considerat, juntament amb Lucho Gatica i Olga Guillot, un 
els grans del bolero.  d

 
 
Les dades: 
 
C
D
Hora: 21 h 
P
Lloc: Centre Cultural Terrassa. Rambla
Més informació i venda localitats: ww  

7 Telèfon: 902 180 67
 
 
 


