
AUCA D’EN XESCo BOIX

1. Francesc Boix i Masramon
va arribar cantant al món.

2. De pare barceloní
una cosa de no dir.

3. Era artista, era poeta,
i escrivia amb la mà dreta.

4. Sa mare, era olotina,
i una dona culta i fina.

5. Que cantava tot el dia
pels seus fills amb alegria.

6. En Xesco, de petitó,
va ser escolta i llobató.

7. I aprengué de mossèn Batlle
de fer pinya i de fer espatlla.

8. Mil nou-cents seixanta-dos
va a Los Àngeles, rumbós.

9. Coneix món, aprèn lliçons
i també noves cançons.

10. Torna aquí i amb energia
tria fer pedagogia.

11. I comença a divulgar
cançons per sucar-hi pa,

12. ... de ressò internacional
que engresquen el personal.

13. “Bella ciao”, “Kumbaià”
i molt folk americà.

14. I en fa una de sonada:
se’n va a la Caputxinada.

15. ... d’on en sortirà fitxat
per ser un home revoltat.

16. És més, l’any 67
me’l detenen, ai pobret!

17. Com un ocell eixalat,
a marina fa el soldat.

18. Amb tot, l’any 68
el Grup de Folk dóna fruit.

19. Al Parc de la Ciutadella,
en Xesco, en Sisa, l’Arnella,

20. ... la Bonet, que era una nana,
la Consol Casajoana,

21. ... els Batista i en Jaraba,
i una llista que no acaba,

22. ... van fer un dels festivals
més sonats i colossals.

23. Temps després en Xesco, sol,
altre cop aixeca el vol.

24. I canta per als petits
que escolten embadalits.

25. Amb els “Ara va de bo”
en Xesco té un altre so.

26. I fa gresca i fa sarau
tot cantant “El gripau blau”.

27. Fa recerca de cançons
i arriba per mil racons.

28. Viatjant amb la Lambretta,
amb què fa vols d’oreneta.

29. Com un nou Joan Amades
recull cançons rovellades.

30. Que fa conèixer als infants
i que encanten els més grans.

31. Amb Pete Seeger, dia i nits,
passa un temps a Estats Units.

32. Al Canadà amb bicicleta
segueix una tal Ginette.

33. Torna, i passa per Europa
cantant per un plat de sopa.

34. On viatja amb en Jep Valls,
o sol amb un Dos Cavalls.

35. El seu primer cançoner
que publica és «Bon vent ve».

36. Amb “Els cinc dits d’una mà”
fa pinya per actuar.

37. Són en Xesco, que és el gran,
en Giménez, en Daban

38. ...i dos que tanquen l’anella,
Noè Rivas i en Panyella.

39. Coneix la Montserrat Pi
amb qui es casa i dóna el sí.

40. I fa un llibre preciós
que es diu «L’arbre generós».

41. També treu «Galing-galong»
amb cert regust de folk-song.

42. I un més,«Lireta liraina»,
que és un llibre, una moixaina,

43. ...que dedica al fill,l’Arnau,
que es belluga al seu catau.

44. Cantant com un rodamón
en Xesco corre pel món.

45. Va de l’una a l’altra banda
Bèlgica, Itàlia i Holanda.

46. Fins que l’any 84
una depressió el va abatre.

47. En ple mes de juliol
vam plorar-lo amb desconsol.

48. Ara fa 25 anys,
fem-ne memòria, companys.
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