
(continua en pàg. 2)

Enguany es compleixen
vint-i-cinc anys de la mort
de Francesc “Xesco” Boix
i Masramon (1946-1984),
cantant i animador infantil
pioner a Catalunya.
En Xesco va ser un
activista cultural que va
aportar molt a mestres i
educadors, per a molts dels
quals, el seu llegat encara
és vigent. Va enregistrar 35
discos i cassettes i publicar
10 llibres. També va dur a

terme més de 6.000
cantades en directe,
majoritàriament per a
mainada.
La influència dels seus
pares e l  van dur  a
interessar-se per la música
per la cultura en general
que, juntament amb els
seus anys al moviment
escolta, li van fer conèixer
un munt de cançons i a
endinsar-se en el món de
l’animació.
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Amb 17 anys va anar a estudiar als
Estats Units on va sentir a parlar de
Bob Dylan, Joan Baez, Peter, Paul &
Mary i, sobretot, Pete Seeger, una de
les seves influències més importants.
Integrant del Grup de Folk, Ara va de
bo i, més endavant en solitari, va
recórrer gran part de la geografia
catalana i l’estranger.
Juntament amb Jaume Arnella, Jordi
Fàbregas i Artur Blasco, es converteix
en una peça clau en la tasca de
recopilació del folklore encara
subsistent a les zones rurals de
Catalunya. Fruit d’aquesta inquietud
entra a formar part del col·lectiu El
Sac, que es va crear amb aquest

objectiu i el fons documental que va
deixar, encara ara serveix de
referència a les formacions de música
tradicional.
És durant aquest temps on manté una
relació especial amb el poble de Sant
Privat, compartint vetllades amb els
veïns i, sobretot, amb la mainada i les
diferents escoles de la Vall.
Més endavant, amb Lluís Ma.
Panyella, Noè Rivas, Toni Giménez i
Àngel Daban, crea Els Cinc Dits d’Una
Mà, un equip que tenia per objectiu
compart ir  materials, cançons,
tècniques i, sobretot, una mateixa
filosofia i manera de fer dins el camp
de l’animació.

(ve de pàg. 1)
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La seva mort va tenir un gran ressò i va ser molt sentida per tot Catalunya.
És per això que dins la programació de la festa major de Sant Privat d’aquest
any, la Comissió de Festes i l’Associació de Veïns, juntament amb l’Associació
de Músics i Animadors Professionals d’Espectacles Infantils, van col·laborar
per retre un petit homenatge a en Xesco, d’una banda per la seva relació
amb el poble però també, en reconeixement a la seva feina i a tot el que
ens ha deixat.
Es va dur a terme la presentació del llibre Xesco Boix," Història de la nostra
història", a Cal Monjo, a càrrec dels autors Lluís Ma. Panyella i Maria-Josep
Hernàndez i, al Prat de l’Oriol, els més menuts van poder cantar i ballar
acompanyats pels animadors: Ai, carai, Articulat, Jaume Barri, Fèlix de Blas,
Jaume Ibars, La bicicleta, Oriol Canals i  Rah-mon Roma.
Els dos actes van comptar amb una gran participació de públic.

Amb aquesta nova secció que

encetem en aquest butlletí, volem fer

un petit homenatge a totes les dones i

homes del nostre poble, a més de conèixer-

los una mica més. Gent normal, de totes les

edats i estats socials, però tots ells tenen

un tret comú: són veïns de Sant privat,

els nostres veïns. Esperem que

us agradi.

VEÏNS
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