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Manolo Escobar, el rei de la copla, ofereix un dels seus últims 
espectacles al Centre Cultural Terrassa 

 
L’equipament terrassenc tanca la temporada de directes d’aquesta 
primavera amb l’actuació del rei de la copla, Manolo Escobar. El 
diumenge 26 de maig, farà una de les seves últimes actuacions amb 
l’espectacle Antología de la copla. 
 
 
Manolo Escobar 
 
Nascut l’any 1931 a Las Norias, El Ejido (Almeria), Manolo García Escobar, més 
conegut com a Manolo Escobar, ha esdevingut un dels cantants de copla andalusa i 
cançó espanyola més reconeguts de tots els temps, amb èxits tan aclamats com El 
Porompompero (1960), Mi carro (1969), La minifalda o Y viva España, del 
compositor belga Leo Rozenstraten. 
 
Manolo Escobar és el cinquè dels deu fills d’Antonio García i Maria del Carmen 
Escobar, a qui li va dedicar la cançó Madrecita Maria del Carmen. El seu pare va 
abandonar la tradició pagesa familiar per dedicar-se a l’hostaleria i al món de la cultura 
on va conèixer a un mestre republicà retirat, a qui va donar recer a canvi de que 
s’ocupés de la formació, inclosa la musical, de tots els seus fills. Així va ser com 
Manolo Escobar es va introduir en el món de la música. Amb els seus dos germans, 
Baldomero i Salvador, van formar el grup Los Niños de Antonio García gràcies al qual 
van començar a actuar en festes i casaments.  
 
Amb només 14 anys va marxar, amb els seus germans, a Barcelona, on va treballar com 
a aprenent en diversos oficis. Es va iniciar en la faràndula entre Badalona i el barri xinés 
de Barcelona amb el grup Manolo Escobar y sus guitarras, en el qual també estaven els 
seus germans Salvador i Baldomero. Més endavant, i gràcies a l’èxit aconseguit pel 
grup, es van afegir dos germans més, Juan Gabriel i José Maria, qui, més endavant, 
acabarien escrivint les lletres de les cançons del grup. 
 
La fama aconseguida li va obrir les portes d’un altre tipus d’espectacle de l’època, el 
cinema-varietats, on va protagonitzar dues pel·lícules i un espectacle creant un nou estil 
personal de música espanyola, amb un ritme modern. Encara que dos dels seus germans 
van abandonar el grup, Manolo va continuar com a cantant i els altres dos germans com 
a guitarristes. A partir del seu primer disc, la fama del grup va anar en augment. 
 
L’any 1961, Manolo debuta al Teatre Duque de Rivas de Córdoba amb el seu  
espectacle Canta Manolo Escobar. A partir d’aleshores, i en pocs anys, es va convertir 
en un ídol de multituds, actuant amb èxit per tota Espanya i gravant desenes de discos 
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que ràpidament van saltar a la fama. Tal va ser l’èxit de l’artista en el seu gènere que, 
fins i tot, a partir de 1965, quan el gènere de la copla es trobava en un veritable declivi, 
va encapçalar el número ú de vendes de discos i va ser dels pocs artistes que va 
mantenir la seva pròpia companyia durant aquesta etapa difícil per a la cançó espanyola.  
 
Durant l’any 1962 continua la seva fama gràcies a les cançons del maestro Solano i al 
seu debut, a Madrid i Barcelona, amb la pel·lícula Los guerrilleros rodada a Arcos de la 
Frontera, Cádiz. 
 
La trajectòria de l’artista compta amb més de vint pel·lícules, tres de les quals figuren 
entre les deu més vistes de les estrenades a Espanya i amb una vuitantena de  discos, 
vint-i-quatre dels quals discs d’or i un de platí. El seu disc més venut va ser Y Viva 
España, del qual se’n van vendre fins a sis milions de còpies originals i deu milions 
més en posteriors reedicions oficials, convertint-se en el disc més venut de la història de 
la música d’Espanya, des de 1973 fins a 1992. 
 
El 17 de novembre de 2012, el popular cantant va anunciar la seva retirada del món de 
la música després de més de 50 anys sobre els escenaris. L’últim adéu es produirà quan 
finalitzi la seva gira de comiat per tota Espanya amb l’espectacle Antología de la copla. 
 
 
Les dades: 
 
Concert:  Manolo Escobar 

Antología de la Copla 
Cantants:  Manolo Escobar, Carlos Vargas, Natalia Mellado 
La Banda:  

Piano i Direcció: Raúl Ramos.  
Bateria: Marcos Parra.  
Saxo i Flauta: Javier García.  
Trompeta i Fiscorn: José Miguel Sam Bartolomé.  
Guitarra espanyola: Juan Hernando.  
Contrabaix i Baix electrònic: Óscar Barruz. 

Data: diumenge 26 de maig  
Hora: 18 h 
Preu: 28 € 
Lloc: Centre Cultural Terrassa (Rambla d’Ègara, 340) 
Més informació i venda localitats: www.fundacioct.cat 
Telèfon: 902 180 677 
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