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FITXA MUSICAL  DE L’OBRA ARRANJADA 

Tempo: 134 b.p.m. / Vivace Compàs: Quaternari (4/4) 

Tonalitat: Sol Major Durada: 3’24” / 56 comp. 

Instrumentació (timbre): 
1ª veu: Flauta 1 i 2 (cal fa#, re#, sol#). Àmbit: do3 – mi4 
2ª veu: Carrilló cromàtic. Àmbit: do3 – re#4 
3ª veu: Metal.lòfon contralt (cal fa, fa#). Àmbit: do3 – re4 
4ª veu: Percussió (bateria o petita percussió: nota greu- bombo/pandero/ bongo greu, nota 
intermitja- caixa/claves/ bongo agut, nota aguda- xarles/maraques o platet picat amb baqueta) 

Forma: A (6c+6c) – A’ (6c+6c) – Tornada (8c+8c) – Tornada’ (16c) - A (6c+6c) – A’ (6c+6c) – 
Tornada (8c+8c) – Tornada’ (16c) 

Altres indicacions: Per començar sonen a la base 4 claquetes a ritme de negra. El Midi té un tempo 
de 120 b.p.m. i no es repeteix. Els finals de frase fan de pont cap a la frase següent. 

 
 
 
 

FITXA GENERAL 

Títol obra: “Libre” 

Intèrpret: Nino Bravo 

Compositor: Pablo Herrero / José L. Armenteros 

Ubicació: Espanya 

Època (Any): 1972 

Estil: Pop espanyol 

 
 

 

Més informació: El nom real de Nino Bravo era Luis Manuel Ferri Llopis. Va néixer el 1944 a Aielo de 
Malferit (València) i va morir el 1973, víctima d’un accident de cotxe. Va viure a Madrid, on va alternar la 
seva feina en una oficina amb la seva afició a cantar, formant conjunts musicals (Los Hispánicos i los 
Superson), fins que el seu descobridor i primer representant, Miguel Siurán, li va posar el nom artístic 
amb el qual arribaria a la fama. El 1970 va aconseguir un gran èxit amb la cançó d’Augusto Algueró Te 
quiero, te quiero, a la qual li van seguir:  Noelia, Perdona, Mi gran amor, Esa será mi casa, Mi querida 
mamá, Voy buscando, Libre, Un beso y una flor, entre d’altres. 
La cançó tracta sobre el primer jove assassinat mentre intentava creuar el mur de Berlin. Aquest mur 
separava les dues Alemanyes: la comunista i la capitalista. El noi va morir dessagnat perquè cap soldat (ni 
d’un bando ni de l’altre) es va atrevir a ajudar-lo. 


