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DECLARACIÓ INSTITUCIONAL SUPORT ANY NINO BRAVO 
 
El 3 d’agost de 1944 naixia al municipi d’Aielo de Malferit, al Carrer Sants de 
la Pedra, a la comarca de la Vall d’Albaida, Luis Manuel Ferri Llopis, més 
conegut com "Nino Bravo", un dels artistes valencians amb major projecció de 
la història i una de les veus més distintives del segle XX. Luis Manuel passaria 
en tan sols 3 anys a ser un dels artistes més influents de la música pop en 
espanyol i les seues cançons, amb plena vigència al segle XXI, el convertiren 
en un autèntic mite que ha traspassat la frontera del temps i la geografia 
valenciana. 
 
Luis Manuel va passar la seua infantesa a la ciutat de València i amb 15 anys, 
la potència de la seua veu anava circulant entre familiars i amics fins que, en 
1961, forma el seu primer conjunt musical amb dos amics, Los Hispánicos. La 
seua primera actuació oficial va tindre lloc en la Societat Coral “El Micalet”, 
amb motiu de la presentació de la Fallera Major de València, versionant Only 
You, del grup nord-americà The Platters. 
 
Des d'aleshores, Luis Manuel participà en molts concursos de talents i 
cantants i va ser al primer Festival de Cantants Novells de l’Ajuntament de la 
Vall d’Uixó on començà la gran trajectòria estel·lar de Nino Bravo, qui es 
presentà com a tal un 16 de març de 1969, al Teatre Principal de València, i 
després d’aquesta actuació, Nino Bravo va signar el seu primer contracte 
discogràfic. 
 
A principi dels 70 del passat segle, Nino Bravo va aconseguir una gran fama 
en tot l'estat i també internacionalment però un 16 d'abril de 1973, va trucar 
la seua carrera i la seua vida, amb un tràgic accident de trànsit. Des del dia de 
la seua mort, la figura de Nino Bravo continua inesborrable en la vida del poble 
valencià. Encara hui continua ressorgint la seua veu i continuen ressonant les 
seues cançons que ens traslladen un missatge universal, el de la música, en 
clau valenciana. El proper 16 d’abril de 2023 es celebraran 50 anys de la seua 
mort i l’Ajuntament d’Aielo de Malferit, per unanimitat, ha acordat declarar 
l’any vinent, any Nino Bravo al seu municipi. 
 
Per tot això: 
 
Les Corts Valencianes, manifesten de forma unànime el seu suport a la 
declaració de l'any 2023 com any de Nino Bravo en tot el territori valencià, per 
a recordar i posar en valor al gran cantant fill d'Aielo de Malferit. 
 
 
 

Palau dels Borja, a 22 de desembre de 2022 


