NOTA DE PREMSA

PACO IBÁÑEZ TORNA A TRANSMETRE
EL MISSATGE DE GRANS POETES EN
CONCERT AL BARNASANTS

El valencià canta a la dignitat i els anhels de la classe treballadora en un
concert especial a Altafulla aquest diumenge 25 de febrer
Una proposta d'amor, llibertat i dignitat contra la injustícia, la violència i l'horror. Un
concert on l'artista ens transmetrà la universalitat del missatge dels més grans poetes de
la llengua castellana des del s.XIII al s.XXI. Des del seu aclamat concert de l'Olympia el
1969 fins avui, la veu de Paco Ibáñez contínua sent una referència, ell és la raó i és la
poesia en un temps de bogeria i d'oblit de la bellesa de les paraules. Són ja tres
generacions de joves que ho han descobert i segueixen descobrint-ho en la cerca del
que tots vam seguir necessitant: la paraula. Convertit en una icona de la lluita per la
veritat i la llibertat, internacionalista i ambaixador de la poesia al món, Paco Ibáñez
l'artista compromès i humanista, inalterable en els seus principis, segueix sent un far per
orientar-se en aquests temps d'ignomínia a escala planetària.
Francisco Ibáñez Gorostidi, més conegut com a Paco Ibáñez, (València, 20 de

novembre de 1934), és un cantautor valencià en castellà que ha musicat poemes de Luis

de Góngora, Francisco de Quevedo, Miguel Hernández, León Felipe, Gabriel Celaya,
Federico García Lorca, Pablo Neruda, José Agustín Goytisolo, entre altres. Destacat

símbol antifranquista, a les darreries del règim triomfà amb temes com "A galopar" (tema
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adaptat d'un poema homònim de Rafael Alberti). Parla el valencià amb fluïdesa i, de 1982
ençà, acostuma a cantar la cançó del seu amic Quico Pi de la Serra "A poc a poc" en les
seves actuacions al Principat de Catalunya, tot i que no l'ha enregistrada

discogràficament. L'any 1999, alhora que presentà un àlbum cantat íntegrament en basc
amb Imanol (Oroitzen), avançà el seu projecte d'enregistrament d'un disc (Vivencias)
amb cançons interpretades en els sis idiomes que pot parlar: català, castellà, basc,
francès, hebreu i italià.

“Que la voz de Paco pueda pacificar el eco de los sufrimientos,
que sea capaz de abrir caminos de fraternidad auténtica en el espíritu de quienes lo
escuchen. Bien lo necesitamos todos.” J. Saramago
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