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Llegir és
coneixement
i, a més, millora
el llenguatge

Paco Muñoz ha enregistrat en exclusiva dues cançons per al CD «Les nostres
cançons».

Paco Muñoz, cantant
«Aficionar una persona
a la lectura no té preu»
Conta Paco Muñoz que va tindre
l’ocurrència de mostrar-li a Joan
Fuster el casset amb cançons
infantils que li havia encomanat
una productora catalana. L’escriptor suecà, en escoltar-lo, li
va dir que fins que no fera deu
discos com aquell que no tornara per sa casa. Per aquells dies
Francesc Muñoz i Martínez havia
sigut diaca a Bocairent, i en acabant, capellà a Montserrat. Una

vocació a la qual va renunciar per
a consagrar-se en cos i ànima a la
música. Fins i tot Ovidi Montllor
li va demanar que s’hi dedicara:
«Ens fa falta gent que cante,
Paco», li va insistir l’alcoià.
Han passat quaranta anys i
d’allò que més orgullós se sent
el cantant és de la faena feta.
Hui hi ha molta gent que canta
al públic infantil, Dani Miquel
n’és un bon exemple, però abans

”

no hi havia res, recorda. Haver
contribuït a la recuperació de la
memòria del poble valencià i que
altres músics ho aprofiten l’ompli
especialment d’alegria. Ell va començar a cantar cançons infantils
en la seua llengua quan ningú ho
feia, tampoc en aquells moments
era fàcil tindre a l’abast un llibre
en valencià, «patíem molt per a
trobar-los, era complicadíssim.
Només alguna llibreria amagada
tenia exemplars a València»,
rememora. Per això hui valora
tant poder llegir qualsevol autor
estranger en la seua llengua. I
per descomptat que ho puguen
fer fàcilment tots els xiquets i
xiquetes. «Aficionar una persona
a la lectura no té preu», sentencia el també escriptor, «llegir és
coneixement i, a més, millora el
llenguatge». Paco Muñoz s’ha
convertit amb el pas del temps
en un dels cantautors valencians
més estimats i reconeguts de tot
l’àmbit lingüístic.

www.llegirenvalencia.org

Un regal amb forma
de CD
Amb 77 anys i arrelat al poble
del Real, el cantant assegura
que llegir és una de les poques
coses que pot permetre’s fer.
L’any 2008, apel·lant a la seua
delicada salut, Paco Muñoz va
anunciar la seua retirada dels
escenaris. Des d’aleshores ha
publicat dos discos: Com suau
adéu (2008), un repàs en directe de la seua trajectòria, i
Amics poetes (2014). I encara li ha quedat energia per a
enregistrar en exclusiva les
cançons el Cabanyal i Ja ve
Cento de ca la nóvia amb motiu de la campanya «Llegir en
valencià». Un CD que conté
xicotets tresors com ara Serra
de Mariola, La lluna, la pruna
o La Tarara i que podrà adquirir-se junt amb l’últim número
de la col·lecció de llibres: Llegir en valencià, les nostres
cançons. Un regal que és un
transvasament de la memòria col·lectiva per als menuts,
però també un viatge individual i intransferible cap a la
infantesa per als grans.

Dissabte, 2 de juliol

per només

1€
I diumenge, 3 de juliol

per només

1€
CD «Les nostres cançons»
amb la cartilla
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