Llibre homenatge a Xesco Boix coincidint amb la
commemoració del 25è aniversari
Surt el llibre «Xesco Boix, història de la nostra història», de Lluís M. Panyella i Maria-Josep
Hernàndez, amb pròleg d’Eduard Estivill. El llibre s’ha editat coincidint amb el 25è aniversari
de la seva mort, que es commemora arreu de Catalunya durant aquest 2009 i que van tenir com
a tret de sortida l’acte a Tradicionàrius “Xesco Boix, 25 anys”. El llibre conté un CD inèdit: una
carta sonora d'en Xesco, amb les seves cançons i reflexions.
La presentació és dimecres, 15 d’abril a les 18:15 hores, al Col·legi de Periodistes de
Barcelona (Rambla de Catalunya, 10)

Aquest llibre, editat per Publicacions de l’Abadia de Montserrat, és un homenatge a
Xesco Boix (1946-1984), introductor del folk song i pioner de l'animació per la mainada a Catalunya.
Un apropament fidel i rigorós a la seva persona i obra, a través de testimonis propers dels seu entorn,
així com de persones que van compartir amb ell moments i fets històrics. Els entrevistats parlen de
Xesco Boix i també del context social, polític i cultural que van viure a les acaballes de la dictadura,
durant la transició i als inicis de la democràcia.
Entre ells hi ha Jaume Arnella, Raimon, Pete Seeger, Jordi Roura (Ara va de Bo), Eduard
Estivill, Els Cinc Dits d'una mà, Tortell Poltrona, Pilarin Bayés, Fina Rifà, el president Jordi
Pujol, Marina Rossell, Miquel Pujadó, Mn. Miquel Raventós, Joan Vilamala (Esquirols),
l’historiador Josep Maria Solé i Sabaté, el folklorista castellà Joaquin Díaz, el fotògraf i
cofundador del Teatre Lliure Josep M. Ros Ribas... i fins a 40 testimonis.
Fragment del pròleg

“Fa uns dies, en Lluís i la Maria-Josep em varen engrescar amb el seu projecte. Un llibre
treballat i molt ben documentat sobre el nostre company Xesco. Un treball seriós i exhaustiu
dedicat a la seva persona, publicat als 25 anys d’haver-nos deixat. (...) El llibre que teniu a les
mans es un recull de lletres plenes de veritats i emocions. És una mostra entranyable i verídica
de la vida d’una persona diferent. És cert que el cervell, amb el temps, tendeix a recordar el
millor de la vida i oblida el dolent. És un mecanisme de defensa per seguir endavant, però en
aquest cas, em seria molt difícil pensar en coses negatives d’en Xesco, que segur que les havia,
i en canvi, em resulta molt fàcil, recordar els bons moments i sobretot la seva bona feina.
Resumint, un llibre valuós, necessari, ple d’informació encertada, fet amb tendresa i respecte.
Un llibre... un tros de la nostra historia...”
Del pròleg d’Eduard Estivill
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PRESENTACIÓ I CONVOCATÒRIA DE PREMSA

BARCELONA: Dimecres, 15 d’abril a les 19:00 hores al Col·legi de Periodistes
de Catalunya (Rambla de Catalunya, 10) a càrrec d’Eduard Estivill, autor del
pròleg, i Xevi Planas, periodista i cronista de la Cançó.
ATENCIÓ ALS MITJANS: 18:15h al Col·legi de Periodistes.

Sant Jordi: Llibres dedicats cantant les cançons d’en Xesco
BARCELONA Sant Jordi: El dia 23 d’abril, de 18-20h. els autors signaran llibres i cantaran les
cançons d’en Xesco acompanyats del banjo i la guitarra i d'altres companys músics i animadors. A la parada de
Publicacions de l’Abadia, a Rambla Catalunya, entre els carrers d’Aragó i València.

MITJANS: A PARTIR DE LES 17h.

Presentacions Maresme:
CALELLA. Divendres, 17 d’abril a les 20:00 h., a la Llibreria la Llopa del Carrer de Sant Joan, 62.
A càrrec del filòleg Joan Ferrer i Costa. Organitza. Llibreria La Llopa.

PINEDA DE MAR. Dissabte 25 d’abril a les 17:30 h., a la Biblioteca Serra i Moret (Pl. de les Mèlies, s/n)
A càrrec de Xevi Planas, periodista i cronista de la Cançó. Organitza Regidoria de Cultura i Regidoria de
Joventut de l’Ajuntament de Pineda de Mar.

MATARÓ: Llibreria Robafaves. Al maig. (Data a concretar)

Contactar:
Els autors: Lluís M. Panyella i Maria-Josep Hernàndez. Tel. 93 762 43 57 – 676 759 758 .
L’Editorial: Publicacions de l’Abadia de Montserrat 93 245 03 02 www.pamsa.cat

+ informació del llibre, els autors, els entrevistats...
http://www.labicicleta.cat/xescoboixllibre.htm
(índex, els autors, fotos fent el llibre, presentacions, resum biogràfic d’en Xesco, etc...)

Ausiàs Marc, 92-98, interior – 08013 Barcelona  93 245 03 03 / 93 231 40 01  93 247 35 94 E-mail: ramon@pamsa.cat www.pamsa.cat

