
EDICIÓ: Ajuntament d’Aldaia

ALCALDE: Guillermo Luján Valero

REGIDORA DE CULTURA: Empar Folgado i Ros

PRODUEIX: Servei de Cultura de l’Ajuntament d’Aldaia 

COORDINA: M. Francisca López Sanchis i Francesc Martínez Sanchis

COMISSARIS: Hugo Chinesta i Manuel Andrés Zarapico

AGRAÏMENTS: Juan Bau, José Luis Vila, Luis M. Pinazo, Miguel Ángel 
Pastor, Vicente Font, Jorge Tomás, Alfons Herráiz, Mariví Iborra, 
Andrea Indumentaria i Arxiu Municipal Aldaia

DISSENY EXPOSICIÓ I MAQUETACIÓ: Pilar Rodríguez (Pilixip)

FOTOS EXPOSICIÓ:  Jorge Moreno

IMPRESSIÓ I MUNTATGE: rotulosvalencia.com

IMPRESSIÓ CATÀLEG: Impressa Artes Gráficas

Exposició “Juan Bau, l’estrela de l’èxit”
Espai d’Art Plaça Major (Centre Gent Jove d’Aldaia)
De l’11 de novembre de 2021 al 31 de gener de 2022

DIPÒSIT LEGAL: V-500-2022 

JU
A

N 
BA

U 
 L’

ES
TR

EL
A

 D
E 

L’E
XI

T



2

EDICIÓ: Ajuntament d’Aldaia

ALCALDE: Guillermo Luján Valero

REGIDORA DE CULTURA: Empar Folgado i Ros

PRODUEIX: Servei de Cultura de l’Ajuntament d’Aldaia 

COORDINA: M. Francisca López Sanchis i Francesc Martínez Sanchis

COMISSARIS: Hugo Chinesta i Manuel Andrés Zarapico

AGRAÏMENTS: Juan Bau, José Luis Vila, Luis M. Pinazo, Miguel Ángel 
Pastor, Vicente Font, Jorge Tomás, Alfons Herráiz, Mariví Iborra, 
Andrea Indumentaria i Arxiu Municipal Aldaia

DISSENY EXPOSICIÓ I MAQUETACIÓ: Pilar Rodríguez (Pilixip)

FOTOS EXPOSICIÓ:  Jorge Moreno

IMPRESSIÓ I MUNTATGE: rotulosvalencia.com

IMPRESSIÓ CATÀLEG: Impressa Artes Gráficas

Exposició “Juan Bau, l’estrela de l’èxit”
Espai d’Art Plaça Major (Centre Gent Jove d’Aldaia)
De l’11 de novembre de 2021 al 31 de gener de 2022

DIPÒSIT LEGAL: V-500-2022 

JU
A

N 
BA

U 
 L’

ES
TR

EL
A

 D
E 

L’E
XI

T



1



2



3

UN ALDAIER QUE 
HA TRASPASSAT 
FRONTERES

“Aldaia, poble artista i faener”. Esta bonica descrip-
ció del nostre poble, esta carta de presentació tan 
popular, crec que és alguna cosa més que un mite, un 
tòpic o una frase feta. Més bé al contrari, crec que és 
la definició més encertada i més arrelada a la realitat 
d'Aldaia que podria haver. 

Perquè si hi ha una cosa que caracteritza la persona-
litat dels aldaiers i aldaieres des de la nostra gènesi 
és la nostra capacitat de treball, i de treballar ben 
dur, com a mitjà per a prosperar, i de la mà amb la 
nostra passió per la cultura, per l'art i per la música. 

Aldaia és el bressol de grans artistes que, en dife-
rents disciplines, han marcat una època i han deixat 
la seua empremta en la història. 

Un d'estos veïns il·lustres de brillant trajectòria, és 
Juan Bautista Conca Moya, Juan Bau. Juan Bau és un 
dels aldaiers que ha traspassat fronteres. Un cantant 
internacional i una icona de la música popular de tots 
els temps a Espanya i a Llatinoamèrica, amb algunes 
de les melodies que han marcat tota una generació. 

Durant molts anys Juan Bau ha posat veu als 
sentiments, a les històries, a les alegries, als amors i 
desamors de milions de persones. I hui en dia encara 
ho continua fent. 

Des d'Aldaia, amb la teua gent, volem agrair la ge-
nerositat de Juan Bau, perquè en cada una de les 
seues cançons ha compartit el seu cor, el seu im-
mens talent i la seua sensibilitat amb tots nosaltres. 
Els teus veïns i veïnes volem tornar-te una miqueta 
d'eixe amor que tu ens has regalat des de fa ja 50 
anys amb les teues melodies. 

L’exposició i l’edició del catàleg ‘Juan Bau, l’estrela 
de l’èxit’, realitzats per l’Ajuntament d’Aldaia, són 
una vertadera joia amb la qual molts veïns i veïnes 
podrem rememorar i gaudir de molts dels grans 
moments de la seua carrera. També volem que esta 
iniciativa servisca perquè la seua trajectòria, la seua 
extraordinària trajectòria, siga coneguda també per 
les noves generacions d'aldaiers i aldaieres, i que 
coneguen que el seu poble ha vist nàixer Juan Bau. I 
per descomptat, volem que Juan Bau senta l'estima 
que senten els seus veïns i veïnes per ell. 

Este és el reconeixement a l'esforç, al treball i a la te-
nacitat que des del primer dia va dedicar Juan Bau a 
perseguir el seu somni, que finalment va fer realitat: 
ser un dels músics més importants de la música en 
espanyol a tot el món. 

Este és l'homenatge d'Aldaia, del teu poble, a tu, 
“Juan Bau, l'estrela de l'èxit”. La nostra estrela. 

Guillermo Luján Valero 
Alcalde d’Aldaia
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EL CANTANT DE LA MELODIA, 
EL ROMANTICISME  
I EL SENTIMENT

Celebrem el retrobament somiat amb un artista únic. 
La seua ‘Estrella’ va començar a brillar fulgurant, de 
la mateixa manera que el seu destí. En eixe destí l’es-
peraven situacions d'autèntica ‘Fantasia’, on ‘Nata-
cha’ i la ‘Dama del amanecer’ van voler captivar-lo, 
però era el públic el que tenia tot el seu afecte. 

‘Penas’ potser hi van haver unes quantes, però es 
van diluir entre ‘Pequeñas cosas’ que sempre et fan 
feliç. ‘Una lluvia de estrellas’ i ‘Sobre el viento’ sem-
pre li deien ‘Sigue tu camino’. I així ho va fer, sabent 
que ‘Dentro de mi alma’ i en ‘Mi corazón’ ha portat 
Aldaia, el seu poble. 

Juan Bau, l’estrela que ha sigut capaç de parlar 
d’amor i de conmoure a tota una generació que va 
crèixer i va aprendre a estimar i a besar, sí a besar, 
escoltant les seues cançons.

M’agradaria que per un moment tancàrem els ulls 
i viatjàrem als anys 70 del segle passat, dècada de 
canvis, d’experimentació, d’evolució, de trencament, 
i d’una estètica molt reconeixible. Recordeu els 
cantants amb pantalons de boca d’elefant (acampa-
nats), cabells llargs, roba de colors brillants, camises 
llargues, collars, sandàlies, faldilles llargues? Tot això 
nugat al desig de descobrir món, viatjar per a gau-
dir de concerts i festivals, sempre acompanyats de 
l’aventura, la incertesa i l’ambició de conèixer nous 
espais i nous amics! Perquè ja en aquell moment, la 
música unia les persones i eixa música no es podria 
entendre hui sense la veu de Juan Bau. 

Per això, parlar de Juan Bau és parlar de records i 
nostàlgia, de moments i sensacions, de cançons i vi-
vències. De passat i present. En definitiva, de Vida 
en tota la seua màxima expressió. 

Juan Bautista Conca Moya, Juan Bau, el cantant 
de la melodia, el romanticisme i el sentiment. Icona 
innegable de la música espanyola i la balada. I amb 
orgull dic, que Juan Bau és nostre. Amb vehemència 
i rotunditat Juan Bautista Conca Moya és d'Aldaia.

El barri de la Colònia, al costat del barranquet com 
ell diu, és un lloc de bells records; retalls d'infància i 
d'alegria al costat dels seus pares, Amèlia i José, dels 
seus germans i de la seua família. 

Tot això forma part del seu jo i del que va arribar a 
ser. La seua vida al poble, els treballs que va exercir 
en indústries com la del palmito, on va treballar de 
xiquet, i els seus primers passos musicals custodiats, 
d'alguna forma, per personatges tan volguts com el 
seu mestre de guitarra, Doménec Calvo, l'uneixen 
indivisiblement a la història viva i pròxima de l'Al-
daia dels anys cinquanta i seixanta; una època de 
desenvolupament i de noves històries que sorgien 
i que es contaven. Perquè... qui no té records i his-
tòries al voltant del nostre protagonista?

Serien els anys seixanta, i un xiquet prim, espigolat, 
entrava com a aprenent de sabater al costat de Mi-
guel Folgado Sancho, mon pare, i José Romero To-
rrijos, mon tio. El taller de sabates en el corralot del 
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carrer Xest presenciava com el meu germà Javi por-
tava l'esmorzar i mentrestant, allí, aquell aprenent 
del que parlava adés, cantava i tocava la guitarra.

També la memòria ens uneix, als aldaiers i aldaieres, 
a Juan Bau en una de les cites més importants de 
l’any: les festes al Santíssim Crist dels Necessitats. 

Per tot el poble és recordat com l'any 1974 va ser 
l'artista encarregat d'actuar en aquelles festes pa-
tronals on Pura Ginés, que malauradament fa temps 
que ens va deixar, va ser la Reina de les Festes, sent 
la Reina Infantil Pepita García.

Aquella actuació, aquell esdeveniment, com us deia, 
tota aquella expectació, es va instal·lar immediatament 
en la nostra memòria col·lectiva, com també ho van fer 
altres ocasions durant les quals Juan va estar acom-
panyant-nos i delectant-nos amb les seues cançons.

Ara, Juan Bau, està en portes d'iniciar la gojosa cele-
bració de les seues noces d'or com a cantant, i torna 
al seu poble, i ho fa mitjançant l’exposició ‘Juan Bau, 
l’estrela de l’èxit’, oberta a l’Espai d’Art Plaça Major 
entre els dies 11 de novembre de 2021 i 30 de ge-
ner de 2022. Una exposició que és, d'alguna forma, 
l'anunci d’eixos 50 anys de carrera que es disposa a 
festejar en 2022 i que l’Ajuntament d’Aldaia celebra 
amb el present cataleg.

‘Juan Bau, l’estrela de l’èxit’ és un recorregut his-
tòric i sentimental per una trajectòria quallada de 

moments estel·lars, anècdotes i, per damunt de tot, 
la llum d'una estrela, la de l'èxit. 

Per a nosaltres és un honor comptar amb Juan Bau. 
Sabem que portes el teu poble dins del cor, i que allà 
per on has transitat has presumit d’aldaier i, fins i tot, 
de la nostra benvolguda indústria del palmito. 

“Como ayer, como hoy” i “Con mis cinco sentidos”, 
l'estrela de l'èxit torna al lloc del qual va partir. 

Benvingut a casa, Juan.

Empar Folgado i Ros 
Regidora de Cultura
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JUAN BAUTISTA
D'ALDAIA

Des del moment en què vaig tindre la primera truca-
da telefònica de Francis López vaig tindre la sensa-
ció que en aquesta ocasió havia de deixar-me portar. 
Potser va ser la sinceritat de les seues paraules o el 
desig subconscient de veure realitzat tot el que em 
va contar que tenia pensat fer l'Ajuntament d'Aldaia: 
una exposició i un catàleg sobre la meua vida perso-
nal i professional.

Poc després vaig rebre en el grup de “WhatsApp 
Exposició Juan Bau” els noms de les persones que 
anaven a crear l'exposició: Francis López Sanchis, 
Empar Folgado Ros, Manuel Andrés Zarapico i Hugo 
Chinesta. I va començar l'aventura. 

Vam tindre diverses xarrades per videoconferència 
través de Zoom i quedàrem en veure'ns personal-
ment. Vaig suggerir reunir-nos en les oficines del 
meu amic José Luis Vila a les quatre de la vesprada 
del dilluns següent. Una miqueta expectants rebé-
rem a Hugo i Manolo. Els vaig presentar a José Luis 
i parlàrem durant algunes hores de com posar i dis-
tribuir els continguts de l'exposició. Durant la con-
versa vaig observar els acabats de conèixer i em vaig 
adonar del gran bagatge humà i professional de les 
persones amb les quals estava tractant. Després de 
diverses reunions tènia la sensació de conèixer-los 
de tota la vida.

I per fi teníem una data fixa, l'11 de novembre de 
2021 a les 11.45 hores a l’Ajuntament d'Aldaia. Fal-
taven unes setmanes i jo les vaig passar pensant 
com es desenrotllaria la trobada amb les persones 
que esperàvem la meua presència en el meu enyorat 
poble. Quins nervis!

El matí de l'11 vaig despertar feliç i tranquil, bo no tan 
tranquil però amb ganes de conèixer al ple de l’Ajun-
tament que havia decidit este important reconeixe-
ment. Em va rebre a la plaça Empar Folgado, amb 
alegria en els seus ulls, i això m’agradà i va calmar el 
meu estat d'ànim. En eixe moment vaig observar que 
venia cap a mi un senyor bastant jove i em va dir que 
era l'alcalde, Guillermo Luján, el qual em va saludar 
amablement. I vaig pensar “això funciona no són en-
vanits”. Vaig veure a Francis que em va fer una abraça-
da afectuosa i va començar el protocol previst.

Després de signar tímidament en el llibre d'or de 
l’Ajuntament d’Aldaia, vam eixir a la plaça on els 
meus paisans i paisanes m’afalagaren amb els seus 
aplaudiments, floretes, besos i salutacions. Tot això 
em va emocionar molt.

Quasi no vaig poder contindre les llàgrimes de l’emo-
ció que tenia, mentre Manolo, Empar i el senyor alcal-
de, Guillermo, parlaven de la meua persona de mane-
ra molt respectuosa i afectuosa al mateix temps que 
les persones assistents aplaudien amb admiració.

Entre la gent algú em va conduir cap a la porta de 
l'Antic Ajuntament on per fi vaig començar a veure la 
meravellosa exposició sobre la meua vida personal i 
professional. Una miqueta atordit Manolo em va ex-
plicar tot el procés i treball fet per l'equip i vaig pen-
sar: “Gràcies amics!”. Ara me n'adone perquè vaig 
tindre la sensació que havia de deixar-me portar en 
aquesta ocasió. Gràcies ALDAIA.
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L’EXPOSICIÓ
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L’ESTRELA DE L’ÈXIT
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Juan Bautista Conca Moya va nàixer a Aldaia el 24 
de desembre de 1948, i porta la seua localitat natal 
en el cor, junt amb sentiments, records d’infantesa 
i primers passos en un món que es convertiria en la 
seua professió.

Juanjo va seguir l’estel del seu èxit i es va convertir en 
Juan Bau, una figura de la cançó pertanyent a una ge-
neració irrepetible dins de la música pop espanyola. 

El seu triomf incontestable, els seus números u, la 
seua carrera a l’estranger, la seua relació amb Lla-
tinoamèrica, les seues grans balades i himnes gene-
racionals com ‘La estrella de David’, fan que siga un 
dels artistes valencians més importants que ha tin-
gut la indústria de la música a Espanya. A més, l’any 
2022 celebra 50 anys de carrera artística professio-
nal. Una fita històrica.

Juan Bau va ser i és sinònim de passió, romanticisme 
i balada, síl·labes dolces i cadència, ritme i encan-
tament. Perquè les cançons són més que paraules. 
Perquè la música és una manera d’entendre la vida.

Juan Bautista, Juanjo, Juan Bau, d’Aldaia, valencià 
del món, internacional i pròxim. L’estrela de l’èxit 
es va il·luminar en el firmament i la va seguir, com 
es segueix un somni, incondicionalment allà a on el 
va conduir.
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Juan Bautista Conca Moya va nàixer a Aldaia el 24 
de desembre de 1948. Era el segon fill, primer xic, 
d’Amelia Moya Roig i José Conca Hurtado, els quals 
van tindre després d’ell dos fills més. Es tractava, 
com explica el mateix Juan Bau, «d’una família hu-
mil, amb quatre fills, Amparo, Juan, Manolo i Luis, 
que les passaven de tots els colors per a sobreviure». 

La família Conca Moya vivia al barri de la Colònia, “al 
costat del barranquet”, com rememora Juan:

«Tinc uns records meravellosos de la 
figuera d’enfront de la meua casa. Fins i 
tot d’aquella Nit de Nadal en la qual ens 
van robar les gallines que teníem per a 
menjar l’endemà. Recorde d’una forma 
molt grata el que era la convivència amb 
els veïns, èpoques entranyables, les festes 
d’estiu al carrer. Tots eixos records els tinc 
dins de mi. Sé qui soc i d’on vinc».

RECORDS D’UN TEMPS, 
UN POBLE I UNS INICIS

ANYS 50-60

Amelia Moya Roig i José Conca Hurtado.
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I és que Juan Bau reconstrueix en la seua memòria 
els records d’una època que van definir la persona, 
l’adult, que arribaria a ser anys després.

«Me’n recorde que el meu iaio treballava en Vento 
Galindo, un magatzem de licors que tenia eixa firma a 
Aldaia, i quan eixia del col·legi anava a visitar-lo. El meu 
iaio era una persona molt agradable, molt afectuós».

«Me’n recorde que en el Teatret d’Aldaia vaig fer una 
obreta de teatre per Nadal, en la qual jo feia de di-
moni. Allò va ser molt grat». 

«Me’n recorde que un dia vaig eixir del col·legi, la 
vespra del dia de Reis, i caminava pel carrer cap a la 
Colònia. De sobte, un home disfressat de rei mag va 
eixir per la porta. Mai se m’oblidarà el fogot que vaig 
agafar. L’home em preguntava “què et passa, xiquet?”, 
i no reaccionava. Eixa imatge la tinc sempre present».

Com tots els xiquets començà la seua educació 
escolar, però les circumstàncies familiars van fer que, 
encara en la infància, i sent conscient de la situació a 
la seua casa, alternara el col·legi amb el treball.

«Jo passava sempre per la porta d’una 
fàbrica de palmitos, en la qual finalment 
vaig entrar a demanar treball. Tenia 9 
anys. Era una barbaritat que un xiquet tan 
xicotet entrara a demanar treball en una 
fàbrica de palmitos. Es veu que els vaig 
caure en gràcia i em van donar treball. 
Al cap de poc de temps me’n vaig anar a 
treballar amb el pare i el tio  
d’Empar Folgado, de ca Nàssio  
(Miguel Folgado Sancho i José Romero 
Torrijos) a fer sabates. Va ser una 
experiència molt agradable».

Aldaia, anys 50.
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La seua mare i la seua germana major treballaven 
en una fàbrica de palmitos tallant l’adhesiu que es 
col·locava entre les varetes, i el seu pare laborava du-
rant mig any als tallers de destacats artistes fallers. 
L’altre mig any el dedicava a treballs de pintura mural, 
on en alguna ocasió va rebre l’ajuda del seu fill Juan.

Ja en l’adolescència, Juan va anar a treballar a una al-
tra fàbrica de palmitos, Pelufo, en la qual va conèixer 
Paco Pinazo, amb qui tenia molt bona relació. 

«Un dia Paco em va dir que estava aprenent 
a tocar la guitarra, i a mi se’m va encendre 
una llum. Totalment. Me’n vaig anar a 
aprendre guitarra al costat d’ell amb 
Domènec Calvo, que va ser qui em va 
ensenyar. I diguem que per la influència d’ell 
i de Paco em vaig llançar a muntar un grupet 
de quatre amics que ens dèiem Los Pikens».
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LA GUITARRA I 
DOMÈNEC CALVO

Domènec Calvo és tota una institució a Aldaia. Pal-
miter, músic i referència de tota una generació, va 
ser, a més, un mentor de vital importància en els ini-
cis de Juan Bau com a músic. 

Domènec explica com Juan, al costat de Paco Pina-
zo, va anar a visitar-lo a sa casa i estudi on feia el 
seu treball artesà. «Jo coneixia Juan perquè la seua 
germana cantava en el grup Los cuatro del Túria. Em 
van explicar que venien a què els ensenyara a tocar 
la guitarra. I els vaig dir que d’acord, que afinaríem 
les guitarres, donaríem algunes nocions, acords». I 
així van anar, cada setmana, a casa de Domènec, la 
qual estava situada al costat de l’ermita de la Saletta.

Domènec tocava en el Conjunto Mediterráneo, 
i Juan li manifestava el seu interés a anar amb el 
grup a les seues actuacions, de manera que els 
acompanyava. Allò va ocórrer en l’últim terç dels 
anys seixanta.

«Juan va participar amb mi 
en actuacions del Conjunto 
Mediterráneo. Era l’alumne més 
avantatjat que tenia». 

I Domènec és molt explícit quan recorda que fins i tot 
li va facilitar les senyes d’una catedràtica de guitarra 
del conservatori per si volia continuar el camí. «Però 
més encara, li vaig aconsellar que anara a algun lloc 
a educar la veu». Domènec ja s’havia adonat de l’ex-
cel·lent veu de Juan. Ell sabia que arribaria lluny.

Per a Bau vindrien més tard Los Pikens, i de manera 
altruista, com ha fet històricament amb altres grups 
i formacions, Domènec li donava un cop de mà, per 
exemple, assessorant-lo en els assajos.

Curiosament, al llarg de la seua carrera, els passos 
del cantant i de Domènec han confluït en altres oca-
sions, però aquestes referides a la seua faceta com 
artista del palmito. I és que Bau va tindre el costum 
de portar palmitos per a les seues actuacions, així 
com per a regalar a personatges importants en les 
seues gires. I més endavant, fins a palmitos amb el 
seu retrat imprés; una tirada d’un centenar de la 
qual es va encarregar Domènec.

Domènec Calvo i la seua guitarra van passar del 
Conjunto Mediterráneo a Los Kramer’s, per a, des-
prés, fer conjunt amb Los Genios i fins i tot actuar 
amb els Top Son, sent així una figura no sols impres-
cindible en l’artesania del palmito, també en la his-
tòria del pop espanyol.
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1965. Conjunto Mediterráneo, integrat per Pedro Ríos, Vicent Taberner, Alberto Sanz, Alejandro Abad i Domènec Calvo.
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ART FALLER

José Conca va treballar dins del món de l’art faller, i 
ho va fer sempre amb els millors. Noms emblemàtics 
d’artistes fallers, com Regino Mas, Vicent Pallardó i 
Vicent Luna, entre altres, van comptar amb la seua 
dedicació artesana. Juan Bau recorda com alguna 
nit de la Plantà acompanyava el seu pare.

«Vaig arribar fins i tot a dormir sota 
alguna base de falla, i el veia a ell allà 
dalt retocant figures i fent arranjaments 
d’última hora», recorda.

El mateix Juan Bau va ser artista faller, o com ell 
mateix matisa, “aprenent d’artista faller”. Va ser 
temporal, no va durar molt. «Havia d’alçar-me a les 
sis del matí per a anar-me’n a la Ciutat Fallera, mullar-
me les mans amb pasta, tirar de cartó en els motles. 
Agafar el fang de la pastera m’agradava, al meu pare li 
ho veia fer, igual que altres coses diferents que es fan 
dins de la professió». Juan va treballar per a Vicent 
Luna i Vicent Pallardó, que tenia la nau a Torrent. «Allí 
anava el meu pare en l’última etapa laboral», concreta.

Any 1963. Taller de Vicente Luna. Falla Plaça del Mercat Central 
de València.
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José Conca 
plantant una 

falla a la plaça de 
l’Ajuntament de 

València.
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ARRIBA LA 
MÚSICA A LA 
SEUA VIDA

Amb 15 anys compaginava treball i assajos amb el 
grup Los Pikens, amb el qual ja feia moltes actua-
cions. Necessitava els matins per anar a treballar i 
les vesprades per assajar. «Mon pare m’ho va perme-
tre. Als matins anava a la Ciutat de l’Artista Faller de 
Benicalap a treballar. Mon pare, amb els guanys de 
les meues actuacions em va comprar una moto, una 
Italjet de 50cc, i a les vesprades anava a assajar. Això 
va ser la meua salvació com a professional aspirant i 
fins i tot la de la meua família. En un cap de setmana 
podia guanyar en aquella època tres vegades més 
del que guanyava el meu pare en un mes. En aquell 
temps va començar a deixar-se ell això de les falles, 
perquè era molt dur. El meu pare feia Aldaia-Ciutat 
Fallera amb bicicleta tots els sants dies».

Juan recorda emocionat un detall que no podrà 
oblidar mai: 

«El meu pare, a poc a poc, es guardava 
uns dinerets per a poder comprar-se un 
xicotet cotxe, encara que fora de segona 
mà. Eixos diners me’ls va donar a mi 
perquè em comprara una guitarra i un 
amplificador».

I és que la carrera musical de qui mudaria el seu nom 
de Juanjo (més endavant sabrem per què li deien així) 
a Juan Bau estava enlairant. Tots al seu voltant eren, 
d’alguna manera, conscients, que estava naixent una 
estrela. I la seua estela no havia fet més que començar.
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SENYORES I SENYORS,  
AMB VOSTÉS... LOS PIKENS

1964

Com dèiem, al principi Juan tocava la guitarra, un 
instrument que l’apassionava. I per això recorda 
anècdotes de joventut que aclareixen la rectitud de 
la seua decisió. 

«Hi havia un professor de música a Aldaia 
—explica—, el gendre de l’agutzil en 
aquella època. Vaig començar a anar a les 
seues classes per a aprendre música. Un 
bon dia em va vindre amb una trompeta i 
em va dir “tu tocaràs aquest instrument”, 
i jo, convençut, li vaig dir “no, jo no tocaré 
eixe instrument, jo tocaré la guitarra.” Allò 
li va fer molta gràcia, i he de dir que ell 
també em va ajudar molt.»

La guitarra va ser el primer mitjà d’expressió amb el 
qual Juan va començar a manifestar-se musicalment.  
Per influència del seu mestre, Domènec, i de Paco 
Pinazo, Juan admet que, quan tenia quinze anys, es 
va llançar a fer un pas essencial: «Em vaig atrevir a 
muntar un conjunt de quatre amics. Ens dèiem Los 
Pikens». Estem en 1964.

Los Pikens és el primer pas dins de la música de Juan 
Bau. «Començàrem a tocar i hi havia molt de treball, 
tots els caps de setmana. Tocàvem en pobles com 
Alaquàs, Catarroja i Torrent. Van ser tres o quatre 
anys, no més. He de dir que ens donava molt de su-
port la Unió Musical d’Alaquàs, i que vam estar assa-
jant un temps molt propet».

«El conjunt estava compost per Francisco 
García, “Paco d’Alaquàs”, el bateria; Juan 

Miras, el baixista; Vicente i Manolo Rubio, 
“el fill del llanterner d’Alaquàs”, l’altre 

guitarra», rememora.

La passió per iniciar una carrera obsessionava a Juan. 
«Quan vaig involucrar els meus companys per a for-
mar el grup, ells tenien molta il·lusió, però jo tenia la 
càrrega i la necessitat de ser el líder del grup en tots 
els sentits. Feia les traduccions de les cançons, dels 
Beatles, de qualsevol cançó italiana. Jo el que feia era 
traduir i fer una lletra en espanyol. Anava i els deia 
“estos són els acords de la cançó que muntarem hui”. 
Així era el meu dia a dia, les vesprades de cada dia». 
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Els repertoris estaven integrats de l’últim que eixia, 
prenent notes dels Beatles, Elvis Presley, Engelbert 
Humperdinck o Tom Jones, entre altres. «Can-
tàvem el més nou. En aquell moment estaven de 
moda Los Sirex, Los Mustang, i tots feien versions 
de cançons internacionals. Nosaltres fèiem les nos-
tres pròpies versions».

«També teníem la il·lusió de millorar 
tecnològicament -confessa-, sobretot 

pel que fa a l’àudio, perquè llavors tindre 
100 w de potència era d’allò més gran. 

Recorde que el meu primer gran concert a 
escala important, com Los Pikens, teníem 
mil watts de potència, que això hui dia ho 

té la ràdio d’un cotxe».

Si Los Pikens tenien o no fans no se sap, però sí que 
tenien consciència que anaven a vore’ls components 
d’altres grups perquè s’havia corregut la veu que hi 
havia un grup fantàstic on el líder tocava la guitarra 
i cantava. «Saber que altres artistes venien a vore’ns 
per a escoltar què fèiem m’omplia de tal forma que 
m’obligava a seguir i fer més». Impuls i responsabilitat.

Un d’aquells joves que va acudir a vore Los Pikens 
va ser, precisament, José Luis Vila, íntim amic i ex 
mànager de Juan Bau, integrant de Los Genios i au-
tèntica enciclopèdia musical. «Vaig vore Los Pikens 
per primera vegada en la Nit de Cap d’Any de 1964 
tocant en el casino d’Alfafar», explica.
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GUITARRA 
A BANDA... 
LA VEU COM A 
INSTRUMENT
Juan Bau tocava la guitarra i cantava… però al principi no 
cantava. Un episodi fortuït, a causa de l’absència per indisposició 
del cantant, va fer que aquell xic d’Aldaia que tocava la guitarra 
entonara en un anglés sui generis les cançons del moment. S’iniciava 
la seua carrera com a cantant.

«La meua educació de veu es va iniciar amb Los Pikens. Vaig prendre 
les regnes de pràcticament tot en el grup. I em vaig posar a cantar 
el repertori. Allò significava cantar divendres a la nit, dissabte a la 
vesprada, dissabte a la nit i diumenge a la vesprada tots els caps de 
setmana. Cinc hores de ball, per exemple. En pobles, a la plaça o a la 
sala de festes».

«De totes maneres, la meua tècnica personal com a cantant 
arribaria més endavant, amb el grup Modificación, on vaig 
aprendre molt i fins i tot vaig arribar a adonar-me’n que allò era 
el meu i que la guitarra no m’anava a donar les satisfaccions que 
em donava la veu».

El tema de la veu és una matèria, dins del teu cas, intuïtiva? 
«Sí, totalment. És a dir, a mi no em va ensenyar ningú a 
cantar. El que passa és això. Quan un s’adona que això és 
el seu, doncs ho aprén. De totes maneres, jo sempre 
he pensat que això és una cosa que un porta dins. Hi 
ha gent que vol aprendre a cantar i, per molt que 
vulguen, no aprenen per molta tècnica que els 
vulguen ensenyar. Falta alguna cosa».
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‘MODIFICACIÓN’ DE 
TRAJECTÒRIA I DESTÍ 
TROBAT A CULLERA

1964

Després de tres anys amb Los Pikens i un breu 
parèntesi que obri i tanca la pertinença de Juan al 
grup Alta Tensión arribem fins a finals dels seixan-
ta, quan Juan Bautista Conca arribaria a Modifica-
ción, un dels grups de referència del rock progressiu  
a Espanya.

José Sapiña, Luis Miguel Pinazo, Joaquín Gaspar, 
Rafael Pinazo i José Manuel Amorós componien la 
formació, que tenia la mirada posada en grups com 
Iron Butterfly o Vanilla Fudge.

Modificación actuava en les sessions matinals dels 
diumenges en la Societat Coral El Micalet de Valèn-
cia. El destí, que juga un paper preponderant ací, va 
voler que Modificación actuara de teloner del grup 
Lone Star, on el cèlebre Pedro Gené era cantant i lí-
der. Va sorgir la possibilitat de produir-los un disc; 
un disc on sonaria la veu de Juan Bautista. 

Com assenyala l’estudiós del pop espanyol i valen-
cià, Vicente Font, «Musical Ribelles era l’agència de 
management que representava en aquell moment a 
Modificación i va ser el mateix Blas Ribelles qui va 
proposar a Juan Bautista Conca Moya, procedent de 
Los Pikens, com a nou cantant del grup».

«De sobte em van vindre a buscar per a 
un grup de molta més categoria, que era 

Modificación, amb el qual vaig tindre la 
meua primera experiència discogràfica. 
Gravàrem a Barcelona, en l’EMI, amb la 

producció de Pedro Gené», recorda Juan.
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Aquell moment tan important de la seua vida va 
tindre com a fruit un disc sota el segell Regal. Es va 
tractar d’un single amb dos temes: en la cara A una 
cançó l’autor de la qual era Pedro Gené, ‘Llegará el 
día que me quieras’, i en la B una cançó signada pels 
germans Pinazo, ‘Annelie’.

Mentre Juan vivia amb intensitat la música de ma-
nera professional, i de pas complia el servei militar, 
anaven passant els mesos i els dies fins a arribar a un 
punt en concret: una actuació de Modificación a Cu-
llera on compartien cartell amb Los Relámpagos, el 
conjunt de Pablo Herrero i José Luis Armenteros, dos 
noms que suposaren finalment el naixement d’una 
carrera imparable per a Juan. Herrero el va convidar 
a fer una prova a Madrid i a partir d’aquell moment 
s’iniciava el camí cap a l’èxit més aclaparador.

Cal assenyalar que el llegat de Pablo Herrero i José 
Luis Armenteros en la música inclou cançons per a 
artistes com Massiel, Basilio, Nino Bravo, El Puma, 
Fórmula V, Rocío Jurado… i el nostre Juan Bau. 
‘Como una ola’, ‘Libre’, ‘Eva María’, ‘Libertad sin ira’… 
La llista de cançons és molt llarga, però va haver-hi 
una amb molt bona estrela. Estem parlant, evident-
ment, de ‘La estrella de David’. Any 2006. Reunió dels integrants de Modificación. 
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DE JUANJO A JUAN BAU

La carrera ascendent de Juan Bautista Conca en el 
món de la música començava a prendre velocitat 
de creuer. La inèrcia feia imparable l’avanç d’un 
xic d’Aldaia que sabia, des de ben jove, que en la 
música estava la seua vida. I ara era quan la vida 
eixia al seu encontre.

Modificación quedava arrere. «Va ser una transició 
en la meua vida, era una sensació de dir: ací no acabaré”. 
Ells tenien les seues mires en una carrera diferent de 
la meua. Tenien altres objectius», opina Juan.

«Va arribar la famosa actuació a Cullera de 
Modificación, on se’m van acostar Pablo 
Herreros i José Luis Armenteros. Havien 
fet una productora que es deia Mecenas 
i em van citar a Madrid per anar a fer una 
prova. Els va convéncer la meua veu i la 
meua manera de fer, i allí em vaig quedar 
12 anys de la meua vida».

Amb l’arribada de Juan a la seua carrera en solitari 
també es produeix la metamorfosi de Juanjo Conca 
en Juan Bau, una situació tremendament curiosa, ja 
que va ser causada pel propi coneixement del seu 
nom complet.

«Jo era Juanjo per a tots; per a la meua 
família, els meus amics, fins per a 
Modificación. Tots em cridaven Juanjo.  
Va arribar el moment de traure’m el 
permís de conduir, viatjava molt de 
València a Madrid, i quan vaig obtindre la 
meua partida de naixement vaig vore que 
no m'anomenava Juan José,  
sinó Juan Bautista».  
I per què aquesta duplicitat tan peculiar? 
Jo li preguntava al meu pare i ell no 
aconseguia recordar. El cas és que no es 
concretava el perquè, però en el registre i 
a l’església vaig ser inscrit en un com Juan 
Bautista i en un altre com Juan José».

I Juan José va deixar pas a Juan Bautista, que per 
suggeriment del seu representant de llavors, Da-
niel Gascó, mutaria finalment al nom artístic que 
tots coneixem.
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PRIMERS PASSOS A MADRID
1972

Madrid es presentava com una oportunitat d’acon-
seguir aquella fama amb la qual Juan Bau somiava 
des de feia temps. Però clar, és evident que el trànsit 
d’una vida que deixava arrere a una altra que no ha-
via fet més que començar s’antullava difícil.

«Jo feia molt poc que havia eixit d’Aldaia. 
Vivia a València feia tres o quatre anys,  
no era un home experimentat. Tot allò va 
ser al principi difícil de digerir».

«Vivia al principi en pensions, com l’Hostal Florido, 
en el mateix edifici de la discogràfica Zafiro. També 
vaig haver d’entendre què era el fet d’eixir al carrer, 
que la gent t’assenyalara i et reconeguera o et dema-
nara un autògraf, o que visitares una emissora i allí 

t’esperara un club de fans demanant-te autògrafs. 
Tot això era tan nou, tan fora del normal, tan espe-
cial, que vaig tardar un poc a digerir-ho», admet.

Amb Pablo Herrero com a productor i José Luis Ar-
menteros com a arranjador, editant sota el segell 
Novola de la discogràfica espanyola Zafiro, sorgia 
Juan Bau com artista en solitari amb un single edi-
tat en 1972, el qual estava protagonitzat en la seua 
cara A per ‘Pequeñas cosas’ i en la cara B ‘Tú no com-
prendes’. A aquell li seguiria un segon single amb els 
temes ‘Dentro de mi alma’ i ‘Sigue tu camino’.

En aquells singles hi ha temes com ‘Dentro de mi 
alma’, compostos pel mateix Juan Bau. «Recorde que 
les cançons que vaig compondre en aquella època 
les vaig fer perquè necessitava exterioritzar sen-

Any 1972. Actuació de Juan Bau. Al teclat, Miguel Ángel Pastor.
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timents. Hi havia molta rigidesa, era tot molt antiquat, i ne-
cessitava plasmar el meu sentir en cançons. Cridaves els teus 
sentiments a ple pulmó».

El primer senzill es va recolzar molt a València. «Vaig actuar 
en la Fira de Juliol. No em coneixia molta gent, però eixe pri-
mer disc ja va començar a cridar l’atenció». I arribaria el se-
gon, preludi d’allò que estava per arribar.

La premsa començava a fer-se ressò. Un exemple és la res-
senya que el 14 de juliol de 1973 es feia en La Vanguardia: 

«Té bona veu i un alt percentatge de possibilitats per a obrir-se 
camí aquest jove cantant valencià, sempre que encerte amb el 
repertori i amb una direcció eficaç. De moment, ‘Dentro de mi 
alma’ és un bon palenc per a lliurar la batalla de l’èxit».

Èxit, aquell que l'esperava molt a la vora seguint una estrela.
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NAIX ‘LA ESTRELLA DE DAVID’
1972

Imaginem Juan Bau i Pablo Herrero en un avió camí 
cap a Londres a gravar cançons. En el trajecte, Pablo 
li conta a Juan la història d’una amiga de la univer-
sitat, una jove israelita que, finalitzats els estudis 
tornava al seu país. No sabem quin tipus d’amistat 
mantenen, però era molt estreta, ja que abans de 
partir l’obsequia un present perquè la recorde: un 
anell amb una estrela de David inscrita.

Allò va ser l’espurna de l’incendi. Ràpidament vin-
drien els primers versos que es podrien incloure en 
una cançó amb aquella història d’esquelet. Juan ani-
ria a visitar més endavant a Pablo i José Luis Armen-
teros i es va trobar fet allò que, bàsicament, seria un 
autèntic himne generacional i la cançó amb la qual 
Juan Bau tocaria el cel de la fama.

«A la fi de l’any 72 ens vam anar a gravar a 
un estudi, per cert que estaven els músics 
de vaga. La maqueta que anàvem a gravar 
era ‘La estrella de David’. No teníem 
músics, vam haver de cridar a amics per a 
poder portar-la avant», recorda Juan.

Per a l’enregistrament de ‘La estrella de David’ es va 
estrenar el que era tecnologia punta de l’època, un 
enginy electromecànic batejat com mellotron; un 
teclat amb cintes magnètiques que podria conside-
rar-se antecedent del sampler digital. El mellotron 
va arribar directament d’Anglaterra, va ser un dels 
primers que va entrar a Espanya i amb ell es van fer, 
per exemple, els cors. «En la maqueta érem quatre 
músics, i fins i tot Pablo va tocar el mellotron perquè 
no teníem pianista en eixe moment. Però la maqueta 
va quedar molt bonica».

El que passaria després remarca la bona estrela 
d’aquella cançó nounada. En finalitzar la maqueta es 
va mostrar a la discogràfica com a primer single de 
l’àlbum que s’anava a llançar i prèviament a què pas-
sara per les mans de Juan Carlos Calderón per a arre-
glar-la. No va fer falta. Ací va arribar el destí de nou.

«El director de promoció, Paco Iñigo, 
germà del famós José María Iñigo, va dir 
“això no es toca”. Que estava fenomenal 
i que així ho anàvem a llançar. Llançàrem 
una maqueta», confessa Juan.
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El disc single, sota el segell Novola, portava en la 
seua cara A ‘La estrella de David’ i en la B ‘Mi canción 
desesperada’. L’àlbum LP estava encapçalat per ‘La 
estrella de David’ i incloïa ‘Pequeñas cosas’, ‘Como 
ayer, como hoy’, ‘Tú no comprendes’ y ‘Siempre’ en 
la cara A, mentre que en la cara B trobem ‘Dentro 
de mi alma’, ‘Mirando las estrellas’, ‘Sigue tu camino’, 
‘Dos palabras’, ‘Mi canción desesperada’ i ‘La luz de 
tus ojos’.

«En aquella època havíem de ficar-nos 
en un estudi i anar fent salutacions per 
a les emissores llatinoamericanes. Ells 
rebien per correu la cinta i la posaven 
dia rere dia. Quan se’ls enviava l’àlbum 
feien cinc singles i l’explotaven totalment. 
La companyia que teníem allí treia cinc 
singles, amb la qual cosa s’escoltaven 
sempre les deu cançons de l’àlbum».

«Vaig gravar en alemany, en anglès i en italià, que 
no va funcionar perquè els espanyols no hem en-
trat mai a Itàlia ni entrarem. No hem sabut entrar 
mai en eixe mercat».
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‘LA ESTRELLA’, EN L’ULL DE 
L’HURACÀ

1973

El dissabte 24 de novembre de 1973, en la secció de 
novetats musicals del diari La Vanguardia, es podia 
llegir, al voltant de Juan Bau i el seu nou tema, ‘La 
estrella de David’, el següent comentari:

«Aquest disc seu el presenta en una àmplia dimensió 
interpretativa. I és valent en cantar ni més ni menys 
que ‘La estrella de David’ i donar-ho com a títol de 
l’àlbum. No tem que el deixen sense gasolina per a 
l’encenedor?».

«Es van fer uns singles i se'ls van emportar 
als programes clau a Madrid, Barcelona, 
València… La companyia va posar tota la 
carn a la graella. Però clar, immediatament 
va vindre la prohibició. Zafiro va invertir 
diners de promoció en la Cadena SER i 
l’emissora els va dir que havien de deixar 
de radiar-la perquè l’havien prohibida. 
Així, consecutivament, tots la rebutjaven 
per la seua temàtica israelita, que no tenia 
res a vore amb la política».

Aquella censura arribaria motivada per la bona sin-
tonia que mostrava el règim franquista amb els paï-
sos àrabs. «Pablo Herreros i la companyia van anar a 
demanar explicacions de la censura a la cançó en te-
levisió, i els van contestar que en eixe moment érem 
pro-àrabs. Eixa va ser la contestació del senyor que 
els va atendre. Era una cançó d’amor, no tenia res a 
vore amb la política, però encara així jo rebia cartes 
d’amenaces i històries d’eixes».

«Seria la COPE la que sí que la publicaria, i la van fer 
famosa. Però va tardar temps a aparèixer en Televi-
sió Espanyola»

La cançó era tot un èxit. ‘La estrella de Da-
vid’ pujava al número 1 de Los 40 Principales 
de la Cadena SER en la setmana de l’1 al 7 de 
desembre de 1973. Un hit parade que encapçala-
va Juan Bau:

1. ‘La estrella de David’ - Juan Bau
2. ‘Goodbye my love, goodbye’ - Demis Roussos
3. ‘Live and let die’ - Paul McCartney & Wings
4. ‘El vendedor’ - Mocedades
5. ‘Los cuatro luceros’ - Hilario Camacho
6. ‘Samba de amor’ - Middle of the road 
7. ‘Touch me in the morning’ - Diana Ross 
8.  ‘Skweeze me, pleeze me’ - Slade
9. ‘Soledá’ - Víctor Manuel 
10. ‘The morning after’ - Maureen McGovern
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«Allà on anaves sonava ‘La estrella de 
David’ a tot arreu, i això em va catapultar 
d’una forma tremenda tant a Espanya 
com fora».

Revista Super Pop (1977)
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LA SENDA DAURADA DE L’ÈXIT
1974

Els anys setanta van ser, sense dubte, els moments 
més daurats dins de la carrera de Juan Bau. L’èxit 
deslligat amb ‘La estrella de David’ va obrir per a 
Bau les portes del triomf en l’àmbit nacional i inter-
nacional. I és que si a Espanya era ja una estrela, a 
Llatinoamèrica era, a poc a poc, entronitzat com un 
dels màxims exponents de la cançó.

Juan Bau té 24 anys quan la seua ‘estrella’ aconse-
gueix el cim, i la cadena de transmissió i treball no pa-
rava. «Quan la ‘estrella’ ja estava funcionant pensà-
vem amb el següent àlbum. Pablo i José Luis tenien 
la facilitat de compondre cançons a mida i amb bas-
tant rapidesa. Havien fet cançons per a molts grups, 
com Fórmula V, i eren experts a compondre èxits».

La compenetració amb ells, contant-los temes i his-
tòries, a vegades es reflectien en cançons. «‘Mi cora-
zón’ va ser un tema que Pablo i José Luis van tindre 
la visió de gravar-lo dins de l’efervescència de ’La 
estrella de David’ perquè la gent que l’escoltara tin-
guera una cosa nova de Juan Bau».

Si parlem de vendes, en la dècada dels setanta Juan 
Bau aconsegueix col·locar set dels seus discos en la 
llista Superventas: en 1973, ‘Dentro de mi alma’ (27a 
posició) i ‘La estrella de David’ (1a); en 1974, ‘Mi cora-
zón’ (8a) i ‘Penas’ (4a); en 1975, ‘Dama del amanecer’ 
(9a); en 1976, ‘Natacha y yo’ (17a) i ‘Fantasía’ (16a).

Si parlem dels famosos 40 Principales de la Cadena 
SER, el total de les setmanes acumulades en el nú-
mero 1 de Juan Bau se situa en una forqueta on tro-
bem a Bon Jovi, Adele, The Rolling Stones, Tequila, 
La Unión i Estopa, entre altres.

El número 1 el va aconseguir amb quatre dels seus 
temes: ‘La estrella de David’, ‘Penas’, ‘Natacha y yo’ i 
‘Fantasía’, fent tota una fita amb aquest últim, ja que 
va passar en una setmana del lloc 37 al número 1. 
D’autèntic vertigen.

Juan Bau va ser presència habitual a revistes i publicacions de 
l’època com Diez Minutos i altres.
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Lily. Revista Juvenil Femenina. Editorial Bruguera S.A. (1974) 
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LA GLÒRIA FETA REALITAT
1974-1975

‘Penas’, motivada per una experiència real del ma-
teix Juan a Colòmbia, i ‘Podré volver a ti’ precedien 
en 1974 a ‘Mi corazón’, amb ‘Sobre el viento’ com a 
cara B. Seguia el ritme de l’èxit i Juan Bau avançava 
cada vegada més en profunditat i amb entitat dins 
del món de la cançó. Precisament arriben els Dis-
cos d’Or, en concret amb ‘Penas’, del qual va vendre 
190.000 còpies.

Aquest any és potser un dels més emblemàtics de la 
seua carrera, ja que viatja a tota velocitat per Espan-
ya i mig món. «El meu primer viatge va ser en 1974 a 
la República Dominicana, a Santo Domingo. A partir 
d’ací viatjava mínim dues vegades a l’any», recorda.

També va haver-hi festivals en aquells temps, com el 
de Bulgària i el de Tòquio. Aquest últim, en la seua 
tercera edició, realitzada en el Teatre Imperial, va 
ser tot un esdeveniment. Es va celebrar els dies 29 i 
30 de juny de 1974 amb 14 països i 24 intèrprets en 
lliça. Frank Sinatra (que no cantaria finalment) i Shir-
ley Bassey eren els convidats especials. I Juan Bau el 
cantant que representava a Espanya. Ho va fer amb 
‘Sobre el viento’, cançó escrita per Pablo Herrero. 

«Vaig actuar amb una orquestra composta 
per més de huitanta professors. Va ser 
impressionant».

1975. Panamà.

1975. Juan Bau i el seu grup a República Dominicana. 

Premis Importantes del Verano de Cadena SER.
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Juan, en declaracions a Carlos Galindo en l’edició del 
diari ABC del 14 de juliol de 1974 deia el següent al 
seu retorn:

«Ha sigut un dels festivals més 
interessants en els quals he intervingut. 
He hagut de competir amb representants 
de 20 països, d’on van acudir les seues 
primeres figures. El més important era 
passar l’eliminatòria de deu països i jo 
vaig quedar en un modest nové lloc en la 
final. Cal lluitar molt en aquest festival i 
quedar entre els deu primers. El motiu? El 
Japó és un mercat fabulós per a la cançó 
i l’espanyola és una de les preferides. Per 
part meua ja està programat el llançament 
dels meus discos i possiblement faré gales 
en aquell país asiàtic».

El dimarts 29 d’octubre de 1974 s’emet, a les 21.15 
hores, per la primera cadena de TVE, un programa 
molt especial de A su aire, amb la realització de Luis 
María Güell. Les càmeres es traslladaven fins al ta-
ller de l’artista faller Vicente Luna, recentment des-
aparegut, on s’havia instal·lat un escenari des del 
qual Juan Bau va oferir un recital envoltat de públic 
i de peces de falles. Juan així rendia tribut a la seua 
terra i els seus orígens en plena cresta de l’ona. I és 
que les cançons de Juan sonaven fins i tot en la carta 
d’ajust de la televisió pública (i única) de llavors.

L’any 1975 es rubricaria amb sengles incorporacions 
en singles: ‘Dama del amanecer’ i ‘El monte del olivar’ 
d’una banda, i ‘Natacha y yo’ i ‘A cada flor’ per una altra. 

1974. Inici del programa ‘A su aire’. 

1975, Hotel Lina, Santo Domingo.

‘Penas’ va ser Disc d’Or.

Premis Importantes del Verano de Cadena SER.
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LA ‘FANTASÍA’ DE VIÑA DEL MAR
1976

L’any 1976 quedà marcat en el particular ascens de 
Juan Bau per diversos punts d’interés que desta-
quen en la seua carrera. Un d’ells, en l’apartat melò-
dic, és l’aparició d’una de les seues cançons més fa-
moses, ‘Fantasía’. No de bades, el tema es col·locaria 
a la part alta de les llistes d’èxits de forma brillant. 
El single apareixeria amb ‘Gracias’ en la seua cara B.

Però a més, si per alguna cosa cal destacar aquell any, 
va ser per la seua participació en el fi de festa d’un 
dels festivals de la cançó més importants de tots 
els temps: Viña del Mar. Nascut en 1960, aquest 
festival de Xile és tota una referència dins dels esde-
veniments musicals a escala mundial. Tots els grans 
de la cançó han passat i passen per Viña del Mar, i per 
tant, per a Juan no podia ser més que un triomf.

Com a curiositat, el públic del festival i les seues exi-
gents reaccions eren i són d’un gran impacte i impor-
tància. Inclús té el seu propi apel·latiu: ‘el Monstruo’.

«En aquella època, quan vaig actuar en 
Viña del Mar, havia estat en el Festival 
de Bulgària, en el Festival de Coro 
(Veneçuela), a Tòquio, i a mi els festivals 
mai m’han agradat. Però això de Viña del 
Mar era diferent; era anar de fi de festa 
d’un festival, que no és el mateix. Allò 
va ser per a mi una experiència que no 
oblidaré mai. Havia estat en llocs molt 
grans i especials, però vore a 35.000 
persones en eixe recinte, alçant els 
encenedors va ser molt bonic».

El XVII Festival Internacional de la Cançó de Viña 
del Mar es va celebrar del 4 al 9 de febrer en el famós 
amfiteatre de la Quinta Vergara. Debutava Antonio 
Vodanovic com a presentador, labor que exerciria 
fins a l’any 2004, i en la nòmina d’artistes que parti-
ciparien trobem a Chicho Gordillo, The Sandpipers, 
Manolo Galván, Mari Trini… i el nostre protagonista, 
que actuaria en el fi de festa com a gran convidat.

Escenari de la Quinta Vergara.
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També va ser així per a José Luis Vila, en aquell 
moment representant de Juan i expert en àudio, el 
qual recorda la gentilesa que van tindre els tècnics 
del Canal 7, deixant-lo supervisar el so de les actua-
cions. Guarda d’allò bons records, de la mateixa ma-
nera que un logotip del festival signat.

La nit de clausura del Festival de Viña del Mar, des-
prés de les deu cançons finalistes i a l’espera del vere-
dicte del jurat, amb un vestit blanc immaculat, la seua 
típica cabellera i micròfon en mà, l’aldaier Juan Bau 
va fer rugir de goig el ‘Monstruo’ de la Quinta Verga-
ra amb la seua interpretació inicial de ‘La estrella de 
David’, passant per ‘Penas’ o ‘Dama del amanecer’.  
Una fita històrica.

Managua, desembre de 1976.

Xile, 14 de febrer de 1976.

Disc d’Or a Panamà. Amb José Luis Vila i Leroy Gittens.
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JUAN BAU ES VA COMPRAR UN 
AUTOBÚS

1976

Sí, així va ser. Juan Bau es va comprar un autobús, 
Micalet, que va ser el transport oficial per a les 
gires de Bau i els seus músics per les carreteres 
espanyoles. Ell mateix va dissenyar l’interior, que 
tenia cuina, lavabo, saló i armaris, oferint confort i al 
mateix temps transport segur. I es que la carretera 
ja havia demostrat els seus perills en la carrera del 
nostre protagonista.

El cantant patia a mitjan octubre de 1976 un apara-
tós accident a Barcelona amb el seu Mercedes.

«Sent ‘Fantasía’ el número 1 en la SER 
vaig tindre un accident en el qual em 

van donar per mort a les 3.40 hores de 
la matinada. Em vaig emportar un camió 
per davant i vaig tindre una experiència 

dura, la qual em va servir per a deixar  
el meu cotxe, comprar un autobús 

enorme i viatjar amb ell, per a no  
tindre la dificultat de viatjar sol per  

les carreteres. Allò era de bojos».
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«En aquella època hui estaves a Sevilla i demà es-
taves a Badalona, o et tocava anar-te’n a la fron-
tera amb Portugal. I jo ho feia amb el meu cotxe. 
Això de l’autobús va vindre arran de l’accident. Els 
músics anaven amb la furgoneta, sis o set i amb 
l’equip darrere. Hores i hores i hores, d’ací cap 
allà. Això era més fotut encara que el meu. Hui 
dorm ací, demà dorm allà».

«Jo he fet València-Galícia en el dia. Arribar, 
provar so, anar-me’n a sopar amb els músics, fer 
el concert, tornar a agafar el cotxe i directament a 
una altra part d’Espanya».

En l’apartat menys amable de la carrera de Juan 
trobem diversos accidents de carretera, fins a 
cinc, algun amb anècdotes incloses: «Una vegada 
vam tindre un contratemps amb el cotxe pel terme 
municipal de Cenicero. El meu mànager de llavors, 
Miguel Ángel Pastor, i jo vam caure per una espècie 
de precipici fins a la via del tren. Ens quedàrem 
damunt de la via i a prop hi havia un club de carretera. 
En sentir el soroll van eixir totes i tots d’allí. «Deien 
“Si és Juan Bau”, “mira el colp que s’han pegat”. Bé, 
ací vam tindre la companyia d’aquelles persones 
fins que van vindre a traure el cotxe perquè poguera 
passar el tren. Al final va ser divertit».
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LLATINOAMÈRICA S’OBRI PAS

L’allau mediàtica i l’èxit irresistible de Juan tenia en 
el seu pla de viatge una destinació que acabaria sent 
recurrent al llarg de tota la seua carrera: Llatinoa-
mèrica. La segona meitat de la dècada dels setanta 
significaria un autèntic periple intens i sense quasi 
pausa, amb visites periòdiques a l’altre costat de 
l’Atlàntic, sumant triomfs i experiències.

Santo Domingo, Costa Rica, Panamà, Xile, Colòmbia, 
Nicaragua, Mèxic, Hondures, Sant Salvador, Guate-
mala, l’Equador, l’Argentina, el Perú, El Salvador, els 
EUA. Tot l’arc llatinoamericà es va deixar seduir per 
Juan Bau. I al costat de Juan va haver-hi en aquella 
època gent de confiança, com la persona que acaba-
ria sent el seu mànager, el també músic i empresari 
José Luis Vila, pertanyent al grup Los Genios.

«Sempre vaig aconsellar a Juan que 
marxara de València, perquè és un lloc 
on no s’ajuda, no s’aprecia els artistes. 

Juan sempre ha estat pel món alçant la 
bandera de València i d’Aldaia», afirma 
Vila. «En aquella època si no estaves a 
Madrid, estaves perdut. Però a més si 

tenies un mercat tan gran com ell tenia 
a Llatinoamèrica i vivies a València era 

pitjor. Calia viure a Miami i vindre a 
Espanya de gira. Des del meu punt  

de vista ell va sacrificar molt  
quedant-se a València».
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Instants d’una gran actuació a Nicaragua.

A l’hotel Lina de Santo Domingo. Festejant durant un assaig. Amb José Norberto Domínguez, José Luis Vila,  
César Reconco i Leroy Gittens. 

Festejant durant un assaig.Amb Miguel Ángel Pastor, qui també va ser mànager seu, i Leroy 
Gittens, cantant i empresari de Panamà.
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Vila es defineix realment com ‘mànager accidental’. 
Van lligar llaços d’amistat mitjançant Toni Artis. La 
passió de José Luis pels equips de so el va portar a 
passar a ser tècnic de les seues actuacions. Després 
d’uns problemes amb l’anterior mànager de Juan, 
José Luis agafaria les regnes. «Em va dir que m’en-
carregara de tots eixos assumptes. El primer impor-
tant que vaig fer va ser organitzar una gira de quatre 
mesos i mig per Amèrica. Ens vam anar ell i jo a soles 
a Mèxic per a fer televisió, després vam volar a l’Ar-
gentina i es van incorporar els músics. I d’allí, pujant 
fins a Miami».

Gires de vertigen, amb grans espais de concert amb 
milers d’espectadors i els recitals en xicotet format, 
que tenien lloc en hotels i boîtes. Juan va actuar fins 
i tot a dalt d’un gran trampolí davant de 8.000 per-
sones. Amb tot això, el total de l’anecdotari d’aquells 
temps està ple de bons moments i altres no tan bons.

«José Luis i jo érem més amics que una 
altra cosa», subratlla Bau. I les anècdotes 
que conten a l’uníson delaten la complicitat 
i els estrets lligams que els uneixen.
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DE GIRA I AMB ANÈCDOTES

Juan Bau i José Luis Vila recorden Panamà i aquell 
viatge en un DC3, anant cap a un festival de cinema, 
en el qual van vore per la finestreta que tot l’equip 
de material tècnic i els instruments es quedaven en 
terra. Es va convéncer finalment al comandant, que 
va fer lloc com es va poder per a portar-los.

La primera vegada que van anar a Colòmbia, en 
arribar a l’aeroport, els qui els van rebre els van 
oferir un ‘tinto’. «Botàrem tots, com molt espan-
yols, molt llestos: un ‘tinto’ a aquestes hores del 
matí no. I després ens assabentem que un ‘tintico’ 
és com ells li diuen a un café».

A la República Dominicana, Juan va actuar en un 
amfiteatre gran on a baix es trobava l’escenari. Els 
van advertir que no s’acomiadara, ja que la gent era 
passional, es posava nerviosa i no hi havia barreres 
a l’escenari. Juan va dir en l’última cançó “i ara per 
a acabar”, i una tromba de gent va baixar cap a l’es-
cenari. «Em van tirar del cable i vaig caure, una dona 
em va donar fins a una mossegada. La camisa trenca-
da, els amplificadors per terra, un desastre».

Partit de futbol a Xile.
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Una nit de Cap d’Any en un avió des de Cartagena 
d’Índies a Bogotà, amb la tripulació i els músics ce-
lebrant en ple vol, s’incorpora a eixa sensació d’estar 
en el cim de l’espectacle. Però en aquest punt subjau 
una pregunta: es pot ser conscient?

«Eres conscient fins a un cert punt, 
però també existeix el que jo dic 
l’ensuperbiment de l’artista. En eixe 
moment et creus que el món és teu, que 
res s’acabarà, que sempre serà així, i fins 
que t’adones que això no és així vius en 
eixa galàxia. Tot està als teus peus, en el 
professional, el personal i l’econòmic. És 
molt difícil de digerir, i quan ho digereixes 
potser ja és tard», declara Juan Bau.

Seguint amb els records que li susciten les seues 
vivències a Llatinoamèrica, cita Juan una certa nit  
a Xile. «Manolo Galván i jo vam fer una gira a Xile en 
temps de Pinochet. A les nou de la nit hi havia toc 
de queda. Una nit acabem d’actuar, se’ns va fer tard 
i ens va parar la policia, que anava amb metralletes. 
I Manolo portava sempre una funda de guitarra amb 
dues botelles de Johnnie Walker, la guitarra no exis-
tia. Agafa la funda i els fa així “us mataré, cabrons”. I 
bo, jo em vaig llançar davall d’un cotxe. Vaig pensar 
“aquests em maten”. Com ens van conèixer al final 
no va passar res i ens va tocar signar autògrafs, però 
podrien haver-nos pegat un tir en aquell moment».

Juan també recorda, pensant en Llatinoamèrica, 
aquell episodi a Cartagena d’Índies, on quasi va ha-
ver de cantar a punta de pistola. «Un guajiro va trau-
re la pistola, la va posar damunt de la taula i va dir 
“o em cantes ‘Dama del amanecer’ o et pegue un tir.” 
Canta ‘Dama del amanecer’, que si no la cante jo, em 
deia el meu pianista».
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EL CAMÍ SEGUEIX
1977

En 1977 s’edita un single amb dues cançons impor-
tants en la carrera de Juan Bau. D’una banda, ‘Un 
paso más’, i en la cara B la que seria un autèntic himne 
per als Baufanàtics de Llatinoamèrica, ‘Acaríciame’.

Ja en 1978 arribarien ’Hoy me llamará i ’Devuélve-
me el amor’. ’Hoy me llamará’ va ser la cançó amb la 
qual el cantant es va presentar a la preselecció del 
tema que representaria a Espanya en el XXIII Fes-
tival de la Cançó d’Eurovisió, que aquell any es va 
celebrar a París. 

En la secció musical de La Vanguardia es podia llegir 
el dia 18 de juny d’aquell any el següent: 

«‘Hoy me llamará’, d’Alejandro Jaén, és la 
cançó amb la qual Juan Bau i Zafiro van 
competir en la fase de selecció prèvia a 
l’Eurofestival, enfront del ‘Bailemos un vals’ 
de José Vélez. Ara és la base d’aquest single 
al qual se li pot augurar un perfecte èxit».

La cançó també encapçalava la cara A de l’àlbum 
titulat Con mis cinco sentidos. La premsa afirmava 
que aquest nou LP de Juan Bau, amb selecció mo-
nogràfica d’Alejandro Jaén, i arranjaments de Ricard  
Miralles i Jesús Gluck, amb “una labor vocal real-
ment brillant” era “el millor disc de Juan Bau so far”  
(LV 6/08/1978).

En aquest punt cal recordar que Juan s’ha considerat 
sempre, essencialment, un baladista romàntic. «Jo 
cante balades. Encara que tinc cançons rítmiques, 
però soc un baladista nat, cançons melòdiques, lle-

tres d’històries d’amor. Un amor de fantasia, que en 
una certa forma no ens permetíem exterioritzar-lo.  
La gent en aquella època no deia fàcilment ‘et 
vull’. Semblava que on cabia eixa expressió  
era en una cançó».

I així arribem al 1979, moment en el qual s’estrenen 
‘Soñaré’ i ‘Me gusta así’, així com l’àlbum Soñaré, amb 
versions de Stevie Wonder. «L’arranjador era Juan 
Carlos Calderón, però no era com les cançons a mida 
de Pablo i José Luis».

En aquest LP, a més, trobem una cançó de títol potser 
profètic: ‘Se acabó’. Però profètic no amb la carrera 
de Juan, sinó amb la seua relació amb Zafiro Novola.
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Volant cap a Xile, any 1977-1978.

Vicente García (bateria), José Norberto Domínguez (guitarra), 
Enric Murillo (teclats), José Antonio Nicolás (baix), José Siurana, 
Luis Conca i José Luis Vila, durant la gira espanyola de 1977-1978. 
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LA SEPARACIÓ DE JUAN BAU  
I JUAN BAUTISTA

La carrera de Juan Bau pateix de colp un entropessó, 
una cruïlla on la nova dècada i els rumbs de les dis-
cogràfiques marquen els anys següents en la trajec-
tòria del cantant.

Estem en l’època del seu vuité àlbum en Zafiro No-
vola. Juan ha tornat d’una gira per Amèrica i les co-
ses en la companyia havien canviat. 

«Qui abans portava els discos a les 
emissores era ara director de promoció i si 
quan jo me’n vaig anar les balades encara 
eren el més important en aquest país, 
de sobte havia entrat el rock. Llavors va 
arribar el moment en el qual em van dir 
que canviara tota la meua carrera per a 
cantar cançons rítmiques de rock. Allò em 
va agarrar prou fort per a ser capaç de dir 
allò de ‘fins ací hem arribat’».

Una de les peticions és per una de les cançons que 
acabava de gravar per a aquell àlbum, un rhythm & 
blues que no arribava a ser un rock. «Es va obstinar 
que eixa era la cançó que anaven a traure de single 
del següent disc, que es deia Soñaré. Em vaig trobar 
en la disjuntiva de dir-li que no, que el single no anava 
a ser eixe. Que, si volia, ho ficava dins de l’àlbum. Va 
agafar el disc, el va ficar dins d’un calaix de la seua 
taula i va dir que no eixiria si no era així. Així em vaig 
passar set anys de la meua vida a València esperant 
la meua carta de llibertat». Una carta de llibertat 
que, finalment, arribaria molt més endavant.

Juan Bau afirma que aquell tràngol va llastrar la seua 
carrera en tots els sentits. «Intentava contactar amb 
altres companyies discogràfiques, però aquell direc-
tiu es va dedicar a cridar-los per a explicar que jo no 
era una persona grata».

El nostre protagonista afirma que aquella situació, 
entre altres coses, li va resultar altament reveladora. 

«Em vaig adonar que tot era una faula. 
Que el simple fet de concedir una 
entrevista era beneficiós per al qui me la 
feia i no per a mi, perquè moltes vegades 
posava coses que jo no havia dit o se les 
inventava de tal manera que deies: “però 
què és això?”. Pensaven que t’estaven fent 
un favor pel fet de traure’t en les revistes. 
T’adones que és un circ en el qual si vols 
jugar tens el perill que et puga passar una 
cosa no molt agradable i roïna per a la 
teua pròpia reputació».

Va ser en aquells dies quan Juan va començar a ado-
nar-se que necessitava saber qui era Juan Bau i qui 
Juan Bautista. «A partir d’ací vaig ser el tio més feliç 
del món. Sobretot per saber triar els amics i no que 
els amics et trien a tu. Els amics que estan al teu vol-
tant constantment no són els teus amics, perquè si 
vas baixant escalons, van desapareixent. Però he de 
dir que a mi m’han quedat grans amics d’aquella eta-
pa de la meua vida».
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LA DÈCADA DELS VUITANTA
ANYS 80

En la dècada dels vuitanta tornaria l’activitat disco-
gràfica per a Juan. A qué jugamos hoy és un LP edi-
tat l’any 1983 sota el segell Impacte; un vinil amb 
nou cançons per a les quals va comptar amb Nacho 
Mañó, de Presuntos Implicados, la carrera dels quals 
s’iniciava de manera incipient per aquells anys. Es 
tracta d’un disc que, com recorda el cantant «va arri-
bar a Amèrica i va funcionar bé».

L’any 1985 eixiria al carrer un single amb el tema 
‘Con las luces apagadas’ en la cara A i ‘Ella o tu’ en la 
cara B. En ell col·laboraria ja l’equip que l’acompan-
yaria en el següent LP. I és que arribaria en 1987 el 
seu següent àlbum d’estudi, Lluvia de estrellas, sota el 
segell Leiber Rècords. En aquesta ocasió va comp-
tar amb la col·laboració del grup Azul y Negro, pre-
cursors del tecno a Espanya i autors de ‘Me estoy 
volviendo loco’, tema principal de la Volta Ciclista a 
Espanya 1982. Va estar produït per Ely Forcada i va 
comptar amb arranjaments de Joaquín Montoya.

Deia la premsa: «Torna Juan Bau a 
l’actualitat fonogràfica amb un estimable 
àlbum que ha produït Ely Forcada amb 
material quasi tot original de Joaquín 
Montoya, molt apropiat a l’estil i qualitats 
de l’intèrpret valencià, que troba en el disc 
una plataforma ideal per a expressar-se al 
seu estil i, al mateix temps, amb notable 
aparença d’actualitat». (LV, dilluns 15 de 
juny de 1987)

L’any 1989 eixiria, sota el segell Élite Produccions, 
el maxi-single Corazonada, que incloïa ‘Recuerda 
que has de olvidar’, ‘Somos dos’, ‘Buen día este día’ i 
‘Más’ en la cara A, mentre que en la B es presentava 
un megamix d’èxits que comprenia ‘Fantasía’, ‘Tú no 
comprendes’, ‘La estrella de David’, ‘Dama del ama-
necer’, ‘Dentro de mi alma’, ‘Mi corazón’, ‘Penas’ i ‘Un 
paso más’. En la nòmina de col·laboracions tornem a 
trobar a Nacho Mañó.

Miguel Ángel Pastor, Juan Bau, Joaquín 
Montoya, de Azul y Negro, y Ely Forcada.
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FINAL D’UN SEGLE 
I PRINCIPI D’UN ALTRE

ANYS 90-2000

El vinil mutava la seua pell al tacte del làser i s’impo-
sava el compact disc. En la dècada dels noranta són 
algunes les atractives incorporacions que Juan rea-
litza al seu catàleg musical, no exempt de curiositats 
com La misa del Tercer Milenio. Es tracta d’un CD 
de 1995, sota el segell Dédalo, en el qual s’inclouen 
càntics eucarístics: ‘Cántico de entrada’, ‘Señor ten 
piedad’, ‘Gloria’, ‘Credo’, ‘Santo’, ‘Padre Nuestro’, 
‘Cordero de Dios’, ‘Jesús, querido amigo de la noche’ 
i ‘Cántico final (salmo 116)’.

En aquest treball, realitzat a través de la Conferència 
Episcopal i amb l’aprovació del papa Joan Pau II, al 
costat de Juan intervé el cor Jóvenes Amigos, format 
per Javier Alonso, Carlos Peñasca, Emilio Cuervo, 
Nacho Alonso i Paz Sacristán. Cal destacar que mi-
tjançant la Conferència Episcopal li va ser entregat 
un premi al cantant i al cor, donada la satisfacció del 
pontífex per aquesta obra, la qual li va agradar molt.

En 1996, i sota el segell Divucsa, Juan Bau ens ofe-
riria Alma romántica, amb una playlist cuidada que 
alternava grans èxits amb cançons com ‘Esta tarde 
vi llover’, feta famosa per Armando Manzanero.

Finalitzant l’última dècada del segle XX, en 1999 
arribaria Nuestras canciones, sota el segell Divucsa. 
L’àlbum presenta 18 cançons d’artistes molt cone-
guts, “un disc molt bonic” en paraules de Juan. Allí es  
recull, amb la direcció, arranjaments i producció mu-
sical de Joan Barcons, des de ‘Un velero llamado Li-
bertad’, de José Luis Perales (‘Mirando las estrellas’, 
una de les cançons de l’àlbum La estrella de David, 
estava escrita pel compositor de Conca); ‘Hijo de la 
luna’ de Mecano, ‘Como una ola’ de Rocío Jurado o 
‘Eres tú’ de Mocedades.

Ja en el segle XXI, Juan grava Volverte a ver (2001), 
sota el segell Flamingo Music, un disc per al qual 
va comptar amb Miguel Vilches, Luis M. Pinazo i 
Alejandro Abad. Deu cançons componien aquest 
compacte, que inclou ‘Dame una razón’, ‘Me puedo 
enamorar’ o ‘Brindemos’.

L’any 2003, Juan Bau participa en Vivo Cantando: los 
años dorados, un reality musical en el qual interve-
nen grans artistes com Toni Ronald, Helena Bianco, 
Braulio, Elsa Baeza, Alma María de Los Tres Suda-
mericanos, Micky i Karina.
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A continuació són diversos els recopilatoris i edi-
cions de grans èxits els que ixen al carrer, com La 
leyenda continúa, de VLC Music en 2008, on apa-
reixen 14 èxits gravats de nou i dos temes nous. 
També discos de duets, com Juan Bau y sus duetos, 
de Ramalama Music, l’any 2017, on trobem una 
col·laboració estel·lar: la cantant Jeanette, Jea-
nette Anne Dimech, que aconseguiria la fama als 
anys setanta amb la cançó ‘Soy rebelde’. En aquest 
àlbum grava amb Juan el tema ‘Acaríciame’. També 
s’inclou la versió en rock dur de ‘La estrella de Da-
vid’ que interpreta Juan Bau al costat del grup cor-
dovés Sacramento, i ‘Fantasía’ cantada al costat de 
Liza Camargo, entre d’altres cançons. 

Actuant amb la cantant Jeanette.
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Juan Bautista Conca Moya, Juan Bau, 
va aconseguir apujar-se’n a eixa estrela 
de l’èxit que passa per a pocs intèrprets 
al llarg de la seua carrera. Els seus èxits, 

els seus discos, la seua història. Tot 
això constitueix un llegat imperible que 

exemplifica com arribar al cim.

JUAN BAU,  
ACÍ I ARA

Llatinoamèrica continua sent un motor vital impres-
cindible, ara en punt mort degut a la pandèmia, però 
que ja engreixa la maquinària per a tornar a rugir i 
a sorprendre pròximament. Amèrica estima a Juan i 
Juan estima a Amèrica. 

Pel que fa a la vida privada, sempre ha sigut molt 
reservat i ha evitat mesclar la seua família amb 
l’oripell de la fama. Es va casar a l’octubre de 1971 
per primera vegada amb Amparo, i d’aquella unió 
van nàixer dos fills, Juan José i Pablo. El matrimoni 
es separaria anys després.

El cantant, a la pregunta de com va poder compa-
ginar la vida familiar amb una vida professional tan 
intensa, dona una resposta clara: fatal. «Jo recorde 
que en el meu primer matrimoni veia els meus fills 
molt de tard en tard. Lògicament això comporta el 
que va passar, que va arribar un dia que no es podia 
seguir en aqueixa tessitura i es va haver d’anul·lar 
aquell matrimoni».

Juan Bau trobava de nou l’amor i en 2003 es casava 
amb Mariví Iborra Tormo, qui fora presidenta del 
seu club de fans. Com si es tractara d’una història 
de novel·la, l’admiradora i l’estrela de la cançó aca-
baven junts, feliços i menjant perdius. En aquest cas, 
junts a Pla de Corrals, pedania de Simat de la Valldig-
na, on la parella té la seua llar.

«Vaig conèixer Pla de Corrals per Mariví. Ella i els 
seus pares tenien una residència, el típic xalet d’es-
tiu. Vaig estar amb ella, vaig vore el lloc, em vaig ena-
morar d’ell i allí em vaig quedar. És molt bonic, molt 
tranquil. Pau total». Allí el matrimoni conviu envoltat 
de tarongers i amb els seus gossos.

Un dia normal en la vida de Juan comença al matí 
atenent els seus gossos. «A partir d’ací em pose a 
l’ordinador, a vore com estan les meues coses al món 
i a les xarxes socials. Fem les faenes de casa. De ves-
prada faig l’assaig. Normalment a les cinc, cinc i mit-
ja. Eixa és la meua hora d’assaig».
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EL MOTOR, 
EL SEU GRAN 

HOBBY

La gran afició de Juan Bau és el motor. Fins i tot 
admet que alguna vegada en la vida va pensar 
que, de no ser cantant, haguera sigut pilot de 
motociclisme. «Així era de gran la passió que tenia. 
A més he tingut motos molt importants en la meua 
època, molt potents».

«Eixia amb Manolo Barea, amb Ricardo 
Tormo. En aquella època estava boig per 
les motos».

Juan ha tingut diverses motos. Una, la primera, amb 
la qual anava a treballar amb el seu pare a la Ciutat 
Fallera, una Italjet, una moto de 50 centímetres cú-
bics, espectacular en aquella època.

Més endavant va tindre una 750, el màxim 
en aquells temps: una Benelli de sis tubs 
d’escapament. 

«Era una barbaritat. I vaig tindre un accident tornant 
un dia de casa de Bruno Lomas». 

Aquell accident, en el terme de la Pobla de Farnals, 
va ser el cinqué que va tindre en carretera. Un fort 
xoc traumàtic que el va deixar inconscient amb frac-
tura de clavícula i diverses ferides com a resultat. 
«Vaig agafar un canvi d’asfalt i vaig eixir volant per 
l’aire, un trencament de direcció. Vaig arreglar la 
moto, vaig fer una volta i la vaig vendre. Mai més he 
tornat a conduir una moto».

A Juan també li agraden altres vehicles. «Els cotxes 
m’encanten. I m’agrada la Fórmula 1. Tot això és la 
meua afició. Estic al dia de tot el que passa». I el seu 
ídol, no podia ser un altre: Fernando Alonso.
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UNA ÈPOCA DE GRANS 
CANTANTS

La pregunta del milió seria situar a Juan en el que 
s’ha anomenat escola valenciana de veus, però com 
el nostre protagonista afirma: «Per a parlar d’això 
cal remuntar-se a l’època en què vam nàixer en eixe 
mateix context de veus. Bruno Lomas és anterior 
a tots nosaltres. Ell era dels 60 i estava cantant les 
cançons de Sinatra, d’Elvis Presley i de tota aquella 
gent abans que les podia cantar Nino Bravo, Juan 
Camacho, i molt menys jo, perquè jo soc posterior a 
tots ells».

Bruno Lomas, José Luis Vila i Juan Bau. 

Amb Toni Artis i Eva Miller. 
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«Bruno era famós. Nino començava a tindre 
cançons molt populars i molt conegudes. Però jo 
estava mesclat entre tot això, amb els meus grups i 
anava fent-me el meu camí i la meua reputació com 
a intèrpret. Tots, en aquella època, des dels 60 fins 
als 70 vam beure de la mateixa font. Cantàvem les 
cançons dels qui tenien una veu poderosa perquè 
ens ho podíem permetre i llavors, lògicament, te-
níem entre nosaltres una competència tremenda, 
perquè jo cantava cançons que després li les sentia 
a Camacho o li les sentia a Nino, o li les havia senti-
des al grup amb el qual anava ell, o altres artistes, o 
Tony Artis, o Yaco Lara. Tots els d’aquella època que 
teníem una veu potent perquè havíem aprés a can-
tar a través de la influència de Tom Jones, Engelbert 
Humperdink, etc. Tota eixa gent que tenia una veu 
tremenda. Per alguna raó les nostres veus s’acobla-
ven allí i a més teníem l’ànsia i el desig de cantar eixa 
classe de cançons. I es va aprendre».

«A partir d’aquells setanta, del 1974 o així, és quan 
realment es va crear una escola de tots nosaltres 
envers les generacions futures que copiaven els seus 
ídols valencians. Jo crec que ací sí que pot ser que 
nasquera una escola. Però anterior no, per a res».

Amb Lorenzo Santamaría, Emilio José,  
Toni Ronald i Jeanette, entre d’altres. 

Amb Jeanette. Juan Bau junt a Bruno Lomas i Ricardo Tormo.
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QUI ÉS JUAN BAU?

«És un professional del món de la música, enamorat del seu treball, reconegut en gran part del món, i una 
persona que li agrada quedar bé tant a dalt com baix de l’escenari. Una persona bastant senzilla. No és cap 
estrela de cap galàxia». Així es defineix a si mateix Juan Bau.

Ara, des de la saviesa que dona l’experiència, mira cap arrere i analitza la vida amb serenitat. «Arriba una 
etapa en la teua carrera en la qual necessites trobar-te a tu mateix, separar a Juan Bautista Conca Moya de 
Juan Bau i valorar qui és qui».

«Des de l’any 1969, que vaig gravar el meu primer disc, que va eixir en 1970, fins als 
anys vuitanta i pocs vaig viure en un núvol constant d’afalacs, de fama, d’amics que no 
ho són, de companyies discogràfiques que l’única cosa que volen són diners. Fins que 
t’adones de tot això passes una sèrie d’etapes que després, quan les analitzes, penses 
vaig ser estúpid, vaig ser ignorant o què és el que vaig ser? Simplement vaig ser una 
persona, no podia ser una altra cosa. Això és el que li està passant a qualsevol que de la 
nit al dia passa a ser algú important en el món de la música».

Bau comenta entre irònic i sarcàstic les vegades que l’han matat ja, entre falses notícies, la pròpia Wikipedia 
o fins i tot en prime time, com va passar quan Lolita el va citar com a cantant mort dins d’una gala Tu cara me 
suena, el programa d’Antena 3, al febrer de 2018. «M’han matat molt en aquesta vida», diu.

Li queda a Juan Bautista Conca alguna cosa per aprendre? «Aprendre molt. Tinc molt a treballar encara. 
Jo encara al·lucine quan em pose a assajar en l’estudi i veig que als meus 72 anys estic cantant millor que 
cantava fa quaranta. Llavors dius... ‘fins que la veu aguante’. I això significa oferir molts concerts i fer feliç a 
molta gent».

La fama el respecta i és una cosa que el complau. 

«Jo puc anar a comprar amb la meua dona al supermercat i com a molt em demanen 
un autògraf o em reconeixen. Això m’encanta. Allò de la popularitat extrema ja ho vaig 
viure i no m’agrada. Ara estic vivint molt a gust la meua vida professional i la meua vida 
privada. I no pretenc fer una altra cosa que no siga grans concerts i coses ben fetes».
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ÍDOLS, FANS, COSTUMS, RECITALS

Juan Bau també té ídols de la cançó, fonts d’inspira-
ció i models que van ser influents. Exemples d’això 
són Engelbert Humperdinck i Tom Jones. «Però 
també hi havia altres cantants, o més que altres can-
tants, altres veus que quan jo escoltava deia “eixa 
veu me la puc fer meua”. I això ho feia moltíssimes 
vegades. Un exemple: el grup Aphrodite Child, amb 
el qual Demis Roussos cantava End of the world. Era 
una cançó que en aquella època semblava que estava 
feta per a mi. Totes eixes coses em van fer créixer».

«No teníem un referent únic i exclusiu, 
sinó que el referent era el que escoltaves 
en les veus d’aquella època. Eixa era la 
fórmula d’aprendre».

Els fans sempre són l’ingredient més desitjat. In-
condicionals, col·leccionistes, admiradors. Tindre 
un club de fans és el que converteix una estrela en 
alguna cosa més. I fans no falten en la carrera de 
Juan Bau, que té una legió de ‘Baufanáticos’ que el 
segueixen, l’admiren i amb els quals manté contacte 
per xarxes socials.

«Tinc un club de fans al Perú, un altre a 
Miami, un altre a València, un altre que 
porta Ángela Peris internacionalment. En 
fi, és una altra forma, és una altra forma, 
però és satisfactori vore que tota eixa 
gent et dona suport, que si els necessites, 
responen ràpidament».

Mirant l’escenari, el nostre protagonista admet que 
solament és maniàtic amb la seua imatge, però no 
té, com en altres casos, rituals d’obligat compliment 
abans d’eixir a actuar. Si que té costums, com la de 
no sopar abans d’actuar.

«Per a dinar, sobretot a l’ús dels 
futbolistes, si pot ser pasta millor. I si 
l’actuació és a les nou o les deu de la nit, 
jo no menge res fins que no acabe. A 
València a voltes les actuacions són de 
nit avançada, i a vegades ixes a cantar 
i dius “ara tinc una gana de mort”. Però 
bo, cantar amb l’estómac ple és molt roí. 
Afecta la respiració, el diafragma, tot».

Juan prefereix, per a actuar, la calidesa del teatre. 
«Van passar molts anys sense anar a un teatre. Però 
quan vaig començar a xafar teatres em vaig adonar 
que és meravellós. La gent va exclusivament a vore’t 
a tu. S’asseuen en una cadira i es concentren en el 
que estàs fent. I això és magnífic. És càlid, és agrada-
ble i és comunicatiu».
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Amb José Luis Vila.

Amb José Luis Uribarri i José Luis Rodríguez ‘El Puma’.

Amb Miguel Ángel Pastor.Amb Luis M. Pinazo i Ximo Rovira.
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LLATINOAMÈRICA CONTINUA 
EL SEU ROMANÇ

Quina és la cançó per excel·lència de Juan Bau a 
l’altre costat de l’oceà? És ‘Acaríciame’, que es reve-
la com la cançó sensació quan parlem del Juan Bau 
llatinoamericà, el seu hit que no ha de faltar. No 
obstant això, «hi ha moltes cançons que no podré 
deixar de cantar mai en un concert. Segons el país 
el repertori canvia».

«Una de les vegades que vaig anar a 
actuar a Colòmbia, en un camp de futbol, 
em van anunciar, vaig eixir i no vaig poder 
cantar perquè la gent va començar a 
cantar abans que jo, els milers que hi havia 
cantaven a tot pulmó ‘Dentro de mi alma’. 
Em vaig posar a plorar com un xiquet, vaig 
deixar el micròfon, me’n vaig anar, em van 
donar aigua, em vaig llavar la cara, vaig 
tornar a eixir i vam continuar cantant les 
meues cançons; vam continuar, perquè jo 
em vaig sumar a ells».

La música a Amèrica es viu d’una altra forma. Juan 
afirma que el públic llatinoamericà és «d’una altra 
pasta, ni millor ni pitjor que el públic espanyol ni 
l’anglés. Exterioritzen el que senten i ho viuen en el 
moment. Quan veus les cares del públic saps exacta-
ment què estan sentint. Es palpa al carrer quan ixes, 
mirant els seus ulls ja t’adones que no solament és 
l’obra de l’artista, és l’artista en si».

D’aquesta manera, Juan Bau és un dels artistes es-
panyols que més es venera i s’escolta a Llatinoamèri-
ca, formant actualment part d’un segment musical 
que es denomina Música Planxa. Com defineix el 

DJ Ton Fernández al diari La Nación de Costa Rica: 
«Planxa és la música balada dels setanta, huitanta i 
noranta que escoltaven i cantaven les nostres ma-
res o iaies mentre feien els quefers domèstics». Les 
ràdios programen les seues playlists sobre la base 
de grans baladistes que fan aflorar sensacions, re-
cords i alegries. Juan és actualment un dels seus 
actius més destacats.

«La meua música s’ha d’estar escoltant en 
unes 1.200 emissores de Llatinoamèrica. 
La meua companyia, AJ Music de Miami, 
em passa els rànquings cada tres mesos. La 
música està allí i l’hereten de pares a fills».

José Luis Vila ens ofereix una anotació: “A Amèrica 
s’encimbella als artistes, i ací no es fa justícia amb 
ells. Allí se'l respecta i sempre és un artista, se'l rep 
com a tal. Ací no era així. Les companyies a partir 
dels anys huitanta d’ara en avant rebutjaven els ar-
tistes per a traure'n altres nous”.

Titulars de premsa, reportatges, entrevistes radio-
fòniques i televisives, connexions per streaming, ac-
tuacions en viu. Tot un enorme conjunt que compon 
una fotografia molt clara. Llatinoamèrica està ena-
morada, ahir i hui, de Juan Bau, i ell els correspon 
cantant-li contínuament a l’amor.
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LA CANÇÓ ROMÀNTICA, HUI

Baladista melòdic i romàntic, Juan Bau és una veu 
més que autoritzada per a analitzar l’actual panora-
ma de la cançó. Sobretot en un àmbit molt concret,  
el romàntic, que ell coneix millor que ningú.

«Fins que va començar la pandèmia jo veia 
el panorama molt positiu, perquè de sobte 
tota la música de balades, dels romàntics, 
estava de tornada. El que passa és que en 
aquests moments està tot tan paralitzat 
que no saps què pensar. Però està de 
moda. Ha tornat».

Foto: David Chacón



73

«Des fa deu anys fins ací jo he estat 
treballant per als llatins a Boston, a 
Tampa, a Miami o a Nova York. Això abans 
no es podia fer perquè no hi havia públic 
per a omplir els teatres o els estadis, 
però ara sí. I llavors el que ara em puga 
permetre el luxe d’anar a Costa Rica i 
omplir un camp de futbol, perquè han 
estat publicitant a Juan Bau durant mesos, 
és una cosa molt bonica i especial».

Bau renega del reggaetó, no li agrada, i opina que 
sona tot exactament igual. «Crec que fins i tot a mol-
ta gent que ho balla no li agrada».

Parlant de com són de directes i crues moltes de 
les lletres que s’escolten diàriament en les ràdios, 
Juan rememora les lletres de les seues cançons. I és 
que com explica el cantant de ‘La estrella de David’: 
«Eixes cançons són històries escrites amb educa-
ció, amb romanticisme, amb afecte, amb educació, 
sobretot, molta educació. Abans no faltaves ningú. 
No hi ha una paraula mai en les meues cançons que 
ofenga ningú».
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ÀNIMA DE PINZELL

Les arrels artístiques de Juan Bau són fortes i de 
llarg recorregut, ja que no sols la música és un art 
que domina. La pintura transcendeix els límits de 
l’afició per a tornar-se una manera d’expressió addi-
cional. Si bé sempre ha pintat traços amb la veu, els 
dibuixats amb el pinzell no li són aliens, i encoratjat 
per la seua esposa, Mariví, va decidir deixar-se por-
tar per colors i textures.

Es defineix com a autodidacta, però innegablement 
de casta li ve al llebrer, ja que el seu pare i el seu avi 
pintaven molt bé.

«La pintura és com una fuita. El dia que 
t’alces i dius “no tinc ganes de fer res” 
entre a l’estudi i, potser, em quede mirant 
la pintura i done quatre pinzellades, deixe 
el pinzell i fins demà no faig res. És una 
manera de pensar, de concentrar-me. 
A vegades estic pensant, estic pintant i 
no estic pintant, estic en una altra part. 
Aprofite per a evadir-me una mica, per a 
pensar en les meues coses».

El cantant xifra en 50 els quadres pintats per ell. 
«Hauré acabat uns 30; la resta estan sense acabar».
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LES SEUES ACTUACIONS 
DESTACADES A ALDAIA

L’any 1974 el nostre protagonista és l’artista enca-
rregat d’actuar en les festes patronals d’Aldaia. És la 
seua primera aparició com Juan Bau, ja que arrere 
queden Los Pikens i Modificación. 

Eixa va ser la primera de diverses cites, concreta-
ment en els anys 1976, 1987, 1993 i 2004. En totes 
elles destaca sempre el fervor popular d’un poble 
que aclama el seu artista; un cantant reconegut in-
ternacionalment que porta el nom d’Aldaia per tot 
el món.

En 1974 és el principal artista convidat, se li ren-
deixen honors i es realitza una cercavila en el seu ho-
nor i un sopar de gala en el famós restaurant local La 
Mostillera, acompanyat pels Clavaris del Crist d’eixe 
any, reines i cort d’honor, a més de les autoritats de 
l’època. Així mateix, l’Ajuntament d’Aldaia li va fer 
lliurament d’una medalla commemorativa amb mo-
tiu de la seua visita i participació en les festes.

Any 1974. Saló La Mostillera.  
Juan Bau junt a la Reina, Pura Ginés, y Pepita García, Reina Infantil. 
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Any 1974. Cercavila de les festes amb l’alcalde, Mariano Serra, i la Reina, Pura Ginés.
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En 1976, dos anys després i dins d’un acte extraor-
dinari, realitza una actuació en el poliesportiu el dia 
6 d’agost, una data poc comuna. Eixe dia no es cele-
bren actuacions, ja que és el dia del Santíssim Crist 
dels Necessitats i s’acostuma a concloure amb el 
castell de focs artificials que es realitza després de la 
processó. Eixe any el castell es va disparar una vega-
da conclosa la seua actuació.

Va ser en eixa ocasió quan s’interpreta 
per primera vegada en concert el seu 
últim èxit, ‘Fantasía’, una de les seues 
cançons més conegudes, i és un detall 
emotiu que siga al seu poble on va fer  
eixa presentació.

1976. Actuació al poliesportiu municipal. 

En 1987 torna a Aldaia per a fer una actuació el dia 
5 d’agost, després de la Baixà del Crist; una actuació 
plena d’emoció on torna a fer vibrar a tots els veïns 
de la localitat.
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1987. Concert a la plaça de la Constitució. 
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En 1993 fa la seua aparició amb un afegit molt espe-
cial. El 5 d’agost, després de la Baixà del Crist, con-
clou la seua actuació amb dues col·laboracions: va 
interpretar ‘La estrella de David’ amb la participació 
del Cor Jove de l’Orfeó d’Aldaia, i finalitza la seua 
actuació amb la interpretació de l’Himne d'Aldaia, 
del compositor local Bernabé Sanchis Porta, comp-
tant amb la Unió Musical d’Aldaia, tancant així una 
actuació memorable i màgica per a tots els aldaiers 
i aldaieres.

En 2004 realitza la seua última actuació dins de les 
festes patronals, però en aquesta ocasió tenint com 
a marc la plaça Corts Valencianes (no com era habi-
tual el dia 5 d’agost, a la plaça de la Constitució). Va 
ser una actuació en la qual es van repassar els seus 
grans èxits, brindant a Aldaia la seua veu.

2004. Actuació a la plaça Corts Valencianes. 
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Cal destacar l’amor de Juan Bau pel seu poble. 
En totes les seues actuacions al voltant del món 
destaca sempre una anècdota molt bonica. Fent 
l’ullet al seu poble, sol fer ús d’un palmito, signe 
representatiu aldaier, nomenant la localitat on 
va nàixer i fent gala de la seua artesania i el seu 
objecte més insigne, el palmito. Per això podem 
dir que Aldaia té amb Juan Bau un excel·lent 
ambaixador del poble i la seua artesania.
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CARTELLS
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DISCOS EDITATS A ESPANYA
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SINGLES
Pequeñas cosas 
Tu no comprendes (Novola 1972)

Dentro de mi alma 
Sigue tu camino (Novola 1973)

La estrella de David 
Mi canción desesperada (Novola 1973)

Mi corazón 
Sobre el viento (Novola 1974)

Penas 
Podré volver a ti (Novola 1974)

Dama del amanecer 
El monte del olivar (Novola 1975)

Natacha y yo 
A cada flor (Novola 1975)

Fantasía 
Gracias (Novola 1976)

Un paso más 
Acaríciame (Novola 1977)

Hoy me llamará 
Devuélveme el amor (Novola 1978)

Soñaré 
Me gusta así (Novola 1979)

A qué jugamos hoy 
Nunca me supiste amar (Impacto 1982)

Lluvia de estrellas 
Una vez más (Leiber 1987)

Corre 
Vive el momento (Leiber 1987)

Dame una razón (Ventura 2001)

ÀLBUMS NACIONALS
La estrella de David (Novola, 1973) 

Mi corazón (Novola, 1974) 

Penas (Novola, 1974) 

Fantasía (Novola, 1976) 

Juan Bau - Grandes Éxitos (Zafiro, 1976) 

Juan Bau 5 (Novola, 1977) 

Con mis cinco sentidos (Novola, 1978) 

Soñaré (Zafiro, 1979) 

A qué jugamos hoy (Impacto, 1983) 

Juan Bau (Zafiro, 1984) 

Con las luces apagadas (Victoria, 1985) 

Lluvia de estrellas (Leiber, 1987) 

Corazonada (Zafiro, 1989)
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DISCOS EDITATS A AMÈRICA
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ÀLBUMS INTERNACIONALS
La estrella de David (Zafiro, 1973) Xile 

La estrella de David (Pana Records-Novola, 1973) 

Juan Bau vol. 2 (Pana Records, 1974) 

Dama del amanecer (Dicesa, 1976) El Salvador 

Fantasía (Musart, 1976) Mèxic 

Concierto del amor (Zafiro, 1977) Colòmbia 

Historias de amor (Musart 1977) Mèxic 

Lo mejor de Juan Bau (1977 Zafiro) l’Argentina 

Lo mejor de Juan Bau (1977 Zafiro) El Perú 

Con mis cinco sentidos (Musart, 1978) Mèxic 

Con mis cinco sentidos (Zafiro, 1978) Colòmbia 

Con mis cinco sentidos (Zafiro, 1978) El Perú 

Con mis cinco sentidos (Zafiro-Coco Records, 1978) EUA 

Hoy me llamará (Zafiro, 1978) l’Equador 

12 discos de oro 

Con ustedes Juan Bau (Zafiro) Xile 

Soñaré (Alhambra Records 1980) EUA 

Soñaré (Zafiro 1980) Colòmbia 

Lluvia de estrellas (Leiber 1987) Colòmbia 

Lluvia de estrellas (Leiber 1987) Costa Rica
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CD I DVD

CD
La Misa del Tercer Milenio (Dédalo, 1995) 

Alma romántica (Divucsa, 1996) 

Grandes éxitos de Juan Bau (Divucsa, Music 1998) 

Nuestras canciones (Divucsa, 1999) 

Singles Collection (Divucsa Music, 2000) 

Juan Bau, Serie Platino 20 éxitos (BMG Colombia, 2000) 

Juan Bau. Todos sus singles y sus primeros álbumes  
(1972-1979) (Ramalama, 2000) 

Volverte a ver (Flamingo Music, 2001) 

Todo lo mejor de Juan Bau (Divucsa Music, 2003) 

Volverte a ver (Flamingo Music, 2003) (Reedición) 

30 años de éxitos (Universal, 2004) 

Juan Bau, pasado y presente (2005) 

La leyenda continúa (VLC Music, 2008) 

Recopilatorios de Juan Bau (TOP-RECORDS, 2008) 

Los super éxitos de Juan Bau (AJ Music, 2009) 

Juan Bau, ayer y hoy (2009) 

Juan Bau, sus éxitos de oro, sus nuevas canciones  
(Xendra Music, 2010) 

Juan Bau 40 años (2012) 

Juan Bau grandes éxitos (AJ Music, 2016) 

Juan Bau y sus duetos (Ramalama Music, 2017)

DVD
Juan Bau en concierto (2009) 
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OBJECTES
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TECLAT SOLINA STRING ENSEMBLE 
L'ARP String Ensemble, conegut com Solina, és un sintetitzador 
de cordes multiorquestral que va tindre la seua època daurada 

de distribució en els anys 70. 
Col·lecció privada de José Luis Vila. 

ECO BINSO ECHOREC 2 
Unitat de ressò i retard. Anys 60. 

Col·lecció privada de José Luis Vila. 
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GUITARRA FRAMUS 
Model de guitarra que Juan 

Bau emprava en les seues 
actuacions amb Los Pikens. 

Col·lecció privada de  
José Luis Vila.
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‘CARTA D'AJUST’ - FESTIVAL DE VINYA DEL MAR 
Detall que els responsables del Festival de Vinya del Mar van 
tindre amb José Luis Vila, qui va acompanyar a Juan Bau en la seua 
cèlebre actuació de la Quinta Vergara. 
Col·lecció privada de José Luis Vila. 

Reproducció del vestit que Juan Bau va lluir durant la seua actuació 
en el XVII Festival Internacional de la Cançó de Vinya de la Mar. 

Reproducció realitzada per Andrea Indumentaria. 
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Jaqueta i camisa vestides per Juan Bau en les seues actuacions  
dels anys 70. 
Propietat de Juan Bau. 

Jaqueta i camisa vestides per Juan Bau en les seues actuacions  
dels anys 70. 

Propietat de Juan Bau. 
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Diferents partitures de les cançons de Juan Bau. 
Propietat de Juan Bau. 

Partitures de ‘Penas’ i ‘Fantasía’ junt al single de 1973 del 
seu hit ‘La estrella de David’, a la qual acompanya en la cara 
B ‘Mi canción desesperada’. 
Col·lecció privada Chinesta-Zarapico. 
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TEXTOS EN CASTELLANO
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JUAN BAU,  
LA ESTRELLA 
DEL ÉXITO

Aldaia es la cuna de grandes artistas que, en dife-
rentes disciplinas, han marcado una época y han 
dejado su huella en la historia. Uno de estos vecinos 
ilustres, de brillante trayectoria, es el cantante Juan 
Bautista Cuenca Moya, que adoptó el nombre artís-
tico de Juan Bau. 

Juan Bau ha traspasado fronteras con la fuerza 
melódica de su voz. Un cantante internacional y un 
icono de la música popular de todos los tiempos en 
España y en Latinoamérica. Algunas de sus melodías 
han marcado a toda una generación. 

El presente catálogo recorre la vida y la trayectoria 
artística del cantante. El libro recoge los conteni-
dos de la exposición “Juan Bau, la estrella del éxito”, 
que permaneció abierta en el Espacio de Arte Plaza 
Mayor de Aldaia entre los días 11 de noviembre de 
2021 y 31 de enero de 2022. Una excelente mues-
tra realizada por los comisarios Hugo Chinesta y  
Manuel Andrés Zarapico.

Juan Bau, nacido en Aldaia el 24 de diciembre de 
1948 como Juan Bautista Cuenca Moya, era el se-
gundo de cuatro hermanos. Se forjó en un pueblo de 
artistas. En Aldaia, durante su infancia y adolescen-
cia trabajó en un taller de elaboración artesanal de 
abanicos. Después de su etapa escolar, trabajó con 
su padre como artista fallero en los talleres de los 
emblemáticos artistas Regino Mas, Vicente Pallar-
dó i Vicente Luna, entre otros. Un trabajo en el cual 
la sensibilidad, el pulso y los dotes para la pintura  
son imprescindibles. 

Pero Juan, en su adolescencia, ya tenía claro que 
quería dedicarse profesionalmente a la canción. Do-
mingo Calvo, músico y artesano del abanico de Al-
daia, fue además un mentor de vital importancia en 
los inicios de Juan Bau como cantante. Juan se inicia 
en el mundo de la música de manera amateur en los 
grupos Los Pikens y Modificación. El año 1970, nacía 
Juan Bau como cantante solista. El nombre artístico, 
una abreviatura de Juan Bautista, se le ocurrió a su 
mánager de entonces. 
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En 1971 debuta profesionalmente en solitario con 
el nombre de Juan Bau y graba su primer disco sen-
cillo con las canciones Pequeñas cosas y Dentro de mí 
alma, de su autoría. En 1972 edita el segundo senci-
llo Tu no comprendes y Sigue tu camino. En 1973 llega 
su gran éxito con el tema La estrella de David. A partir 
de ese momento, la vida de Juan dio un giro vertigi-
noso. Empiezan los viajes por toda América Latina y 
del Norte, Japón, Israel, Alemania, Bulgaria…. Y por 
toda España, de gala en gala, haciendo presentacio-
nes en televisión, atendiendo a la prensa y dando 
valor a las fans que se asociaban en más de ciento 
clubes dedicados a su persona. La estrella de David se 
convirtió en un verdadero himno para muchísimos 
jóvenes de la época. La luz dorada del éxito.

En 1974 consigue su primer disco de oro con el álbum 
Penas. Otras de sus canciones son Mí corazón (1974), 
Natacha y yo (1975) y Fantasía (1976). En 1977 se 
edita un single con dos canciones importantes en la 
carrera de Juan Bau: Un paso más y Acaríciame. Y en 
1978 llegarían Hoy me llamará y Devuélveme el amor. 
Y así llegamos al 1979, momento en el cual se estre-
nan las canciones Soñaré y Me gusta así, y el álbum  
Soñaré que incluye versiones de Stevie Wonder.

El año 1976 quedó marcado en el particular ascenso 
de Juan Bau por su participación en el fin de fiesta 
de uno de los festivales de la canción más importan-
tes de todos los tiempos: Viña de Mar. Este festival 
de Chile es toda una referencia dentro de los acon-
tecimientos musicales a escala mundial. Todos los 
grandes de la canción han pasado y pasan por Viña 
de Mar, y por tanto, para Juan Bau no podía ser más 
que un triunfo. La avalancha mediática y el éxito 
irresistible de Juan Bau tenía en su plan de viaje un 
destino que acabaría siendo recurrente a lo largo de 
toda su carrera: Latinoamérica.

En la década de los ochenta volvería la actividad dis-
cográfica para Juan. Discos como A qué jugamos hoy 
(1986) y Corazonada, a los cuales siguió el CD Alma 
romántica. En 1999 surge el álbum Nuestras cancio-
nes, en el cual canta versiones de canciones de éxitos 

de Mocedades, Manuel Alejandro, Sergio y Estíbaliz 
o José Luis Perales. 

En la década de los noventa Juan Bau realiza algu-
nas incorporaciones en su rico catálogo musical, no 
exento de curiosidades como La misa del Tercer Mile-
nio. Se trata de un CD editado en 1995 en el cual se 
incluyen temas religiosos como Cántico de entrada, 
Señor ten piedad, Gloria, Credo, Santo, Padre Nuestro, 
Cordero de Dios, Jesús, querido amigo de la noche y 
Cántico final (salmo 116). Este trabajo fue realizado 
a través de la Conferencia Episcopal con la aproba-
ción del papa Juan Pablo II. Hay que destacar que la 
Conferencia Episcopal le entregó un premio al can-
tante y a su coro, dada la satisfacción del pontífice 
por esta obra, la cual le gustó mucho.

Finalizando la última década del siglo XX, en 1999 
llegaría Nuestras canciones, una compilación de ver-
siones de temas de José Luis Perales, Mocedades, 
Mecano y Rocío Jurado. Ya en el siglo XXI, Juan 
Bau graba el CD Volverte a ver (2001), que incluye 
diez canciones más como Dame una razón, Me puedo  
enamorar o Brindemos.

Los años siguientes son diversos los recopilatorios y 
ediciones de grandes éxitos los que salen a la calle, 
como La leyenda continúa, catorce éxitos grabados 
de nuevo y dos temas nuevos. El año 2017, encon-
tramos a Juan Bau en una colaboración estelar con 
la cantante Jeanette. Durante la segunda década del 
siglo XXI, Latinoamérica continúa siendo un motor 
vital imprescindible en la carrera de Juan Bau. Amé-
rica ama a Juan y Juan ama a América, y es en este 
continente donde todavía continúa ofreciendo con-
ciertos con éxito, al tiempo que suenan sus canciones 
en numerosas emisoras de radio de América Latina.

Juan Bautista Cuenca Moya, Juan Bau, consiguió 
subirse a esa estrella del éxito que pasa para pocos 
intérpretes a lo largo de su carrera. Sus éxitos, sus 
discos, su historia. Todo esto constituye un legado 
imperecedero que ejemplifica una carrera brillante 
gracias a una voz melódica sugestiva inolvidable.
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JUAN BAUTISTA 
DE ALDAIA

Desde el momento en que tuve la primera llamada te-
lefónica de Francis López (Gestora Técnica del Servicio 
de Cultura del Ayuntamiento de Aldaia) tuve la sen-
sación que en esta ocasión tenía que dejarme llevar. 
Quizás fue la sinceridad de sus palabras o el deseo sub-
consciente de ver realizado todo lo que me contó que 
tenía pensado hacer el Ayuntamiento: una exposición 
y un catálogo sobre mi vida personal y profesional.

Poco después recibí en el grupo de “WhatsApp Ex-
posición Juan Bau” los nombres de las personas que 
iban a crear la exposición: Francis López Sanchis, 
Empar Folgado Ros (concejala de Cultura), y los co-
misarios culturales Manuel Andrés Zarapico y Hugo 
Chinesta. Y empezó la aventura. 

Tuvimos varias charlas por videoconferencia a tra-
vés de Zoom y quedamos en vernos personalmente. 
Sugerí reunirnos en las oficinas de mi amigo José 
Luis Vila, a las cuatro de la tarde del lunes siguiente. 
Un poquito expectantes recibimos a Hugo y Manolo. 
Les presenté a José Luis y hablamos durante algunas 
horas de cómo teníamos que distribuir los conteni-
dos de la exposición. Durante la conversación obser-
vé a los acabados de conocer y me di cuenta del gran 
bagaje humano y profesional de las personas con las 
cuales estaba tratando. Después de varias reunio-
nes tenía la sensación de conocerlos de toda la vida.

Y por fin teníamos una fecha fija, el 11 de noviembre 
de 2021 a las 11.45 horas en el Ayuntamiento de Al-
daia. Faltaban unas semanas y yo las pasé pensando 
cómo se desarrollaría el encuentro con las personas 
que esperaban mi presencia en mi añorado pueblo. 
¡Qué nervios!

La mañana del 11 desperté feliz y tranquilo, bueno 
no tan tranquilo, pero con ganas de conocer al pleno 
del Ayuntamiento de Aldaia que había decidido or-
ganizar este importante reconocimiento. Me recibió 
en la plaza Empar Folgado, con alegría en sus ojos, y 
esto me gustó y calmó mi estado de ánimo. En ese 
momento observé que venía hacia mí un señor bas-
tante joven y me dijo que era el alcalde, Guillermo 
Luján, el cual me saludó amablemente. Y pensé “esto 
funciona, no son engreídos”. Vi a Francis que me dio 
un abrazo cariñoso y empezó el protocolo previsto.

Después de firmar tímidamente en el libro de oro del 
Ayuntamiento de Aldaia, salimos a la plaza donde 
mis paisanos y paisanas me halagaron con sus aplau-
sos, besos y efusivos saludos. Todo esto me emocio-
nó mucho.

Casi no pude contener las lágrimas de la emoción 
que tenía, mientras Manolo, Empar y el señor alcal-
de, Guillermo, hablaban de mi persona de manera 
muy respetuosa y cariñosa, al mismo tiempo que las 
personas asistentes aplaudían con admiración.

Entre la gente alguien me condujo hacia la puerta 
del Antiguo Ayuntamiento, donde por fin empecé a 
ver la maravillosa exposición sobre mi vida personal 
y profesional. Un poquito aturdido, Manolo me ex-
plicó todo el proceso y trabajo hecho por el equipo y 
pensé: “¡Gracias amigos!”. Ahora me doy cuenta por-
qué tuve la sensación que tenía que dejarme llevar 
en esta ocasión. Gracias ALDAIA.
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TEXTS IN ENGLISH
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JUAN BAU,  
THE STAR OF 
SUCCESS

Aldaia is the cradle of great artists, who in different 
disciplines have left their mark on the history.  One 
of these illustrious neighbors, with a brillant trajec-
tory, is the singer Juan Bautista Cuenca Moya, who 
took the artistic name Juan Bau.

Juan Bau has transcended frontiers with his melodic 
and powerful voice. He is an international singer and 
an icon of the popular songs of all times in Spain and 
Latin America. Some of his melodies have marked an 
entire generation.

This catalog is an overview of singer’s life and artis-
tic career. The book includes the contents of the ex-
position “Juan Bau, la estrella del éxito”, which was 
opened from 11 November 2021 to 31 anury 2022 
at “Espacio de Arte Plaza Mayor” in Aldaia. An exce-
llent exhibition carried out by Hugo Chinesta and 
Manuel Andrés Zarapico. 

Juan Bau born on December 24, 1948 in Aldaia as 
Juan Bautista Cuenca Moya. He was the second of 
four sibilings. He was forging in a town of artists. 
During his childhood and adolescence worked in a 
fan’s handicraft workshop in Aldaia.  After his school 
years, he worked with his father as “fallero artist” 
with the emblematic Regino Mas, Vicente Pallardó 
and Vicente Luna workshop’s among others. A job 
which the sensitivity, the pulse and the skills for 
painting are essential. 

But Juan, in his teens, was already clear that he wan-
ted having a professional career to the song’s world.  
Domingo Calvo, musician and craftsman fans’s in 
Aldaia, was an important mentor at the begining of 
Juan Bau as a singer. Juan began in the music world 
as amateur, with the groups “Los Pikens” and “Mo-
dificación”. At 1970, borned Juan Bau as solo singer.  
The artistic name cames from an abbreviation of 
Juan Bautista, which was created by his manager.

His solo debut was in 1971, with the name Juan Bau 
and recorded his first solo álbum with the songs 
“Pequeñas cosas” and “Dentro de mí alma”. In 1972, 
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back to make the second single “Tu no comprendes” 
and “Sigue tu camino”, and in 1973 his followed up 
hit single “La estrella de David”. Since then, Juan’s 
life changed completely.  His trips around America, 
Japan, Israel, Germany, Bulgaria…. and throughout 
Spain, from gala to gala, shows and arrivals stage on 
tv, meeting the press and above all, adding value his 
fans who were joined in hundred of fan clubs dedica-
ted to his person. The hit “La estrella de David” beca-
me in a hymn for many young people at the time. The 
golden light of sucess. 

In 1974 got his first gold record wih “Penas” álbum. 
Other of his songs are “Mi corazón” (1974) “Natacha 
y yo” (1975) and “Fantasía”(1976). In 1977 it was 
editated a single with two important songs in Juan 
Bau’s career: “Un paso más” and “Acaríciame”. And 
in 1978 it came “Hoy me llamará” and “Devuélve-
me el amor”. Thus, in 1979 the songs “Soñaré” and 
“Me gusta así” are released, also the álbum “Soñaré” 
which included some Stevie Wonder’s versions.

1976 it was a date which marked the important rise 
of the singer Juan Bau, his participation set to party 
at one of the most important song festival at time, 
Viña de Mar. This festival is a reference within mu-
sical events on a world level. All greats singers have 
participated and nowadays participate in Viña de 
Mar song festival. So this fact, was a great sucess for 
Juan Bau.  The huge barrage of press and media and 
the great sucess, making Juan Bau had in his travel 
plan a destination that would end up throughtout of 
his career: Latin America. 

During the eighties Juan returned back to the recor-
ding activity. Records as “A qué jugamos hoy (1986) 
and “Corazonada” following the disc “Alma románti-
ca” In 1999 it came the álbum “Nuestras canciones” 
which he sings hit songs of Mocedades, Manuel Ale-
jandro, Sergio and Estibaliz or Jose Luis Perales. 

In the 90s, Juan Bau made some additions to his 
rich musicial catalogue, some curiosity songs as for 
example “La musa del Tercero Milenio”. This álbum 

was editated in 1995 which included religious songs 
as “Cántico de entrada”, “Gloria”, “Credo”, “Santo”, 
“Padre Nuestro”, “Cordero de Dios”, “Jesús”, “que-
rido amigo de la noche” and “Cántico final (salmo 
116”). This work was made through the Episcopal 
Conference with the approval of the Pope John Paul 
II. It would be interesting pointed that the Episco-
pal Conference awarded the singer and his choir, as 
a consequence of great pleasure of pontiff for this 
work.

At the end of the last decade of the 20th century, in 
1999, it came “Nuestras canciones” a compilation 
of versions songs of Jose Luis Perales, Mocedades, 
Mecano y Rocío Jurado. In the 21st century, Juan 
Bau recorded the CD “Volverte a ver (2001)”, which 
includes ten more songs such as “Dame una razón”, 
“Me puedo enamorar” or “Brindemos”.

In the following years, it was published various com-
pilations and editions of the greatest hits, as “La 
leyenda continúa”, fourteen new recorded hits and 
two new songs. In 2017, Juan Bau collaborated with 
the great singer Jeanette. During the second deca-
de of the 21st century, Latin America was being the 
essential force for Juan Bau´s career. America loved 
Juan and Juan loved America. Nowadays, in this 
country he continues offering sucessful concerts, 
and at the same time, his songs are being listened in 
several radio stations of Latin America.

Juan Bautista Cuenca Moya, Juan Bau achieved  get 
on  success of star which happens for few singers 
throughout his career. His hits, albums, his story. 
All of this constitutes an imperishable legacy that 
exemplify a great career thanks to his unforgettable 
melodic and sugestive voice..
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