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Molts han estat els actes
celebrats arreu del país
en homenatge a Xesco

Boix, quan es commemora el 25
aniversari de la seva mort. I és que
la seva obra va ser la d'un pioner
en el món de l'animació infantil, a
més de reunir una discografia ex-
tensa que està totalment vigent a
les escoles, esplais i activitats de
lleure dels infants. 

Per comprendre la magnitud de la
seva tasca, cal recordar que va
gravar 35 discos i cassets, va pu-
blicar 10 llibres i va fer més de
6.000 cantades en directe. Nascut
el 1946 al si d'una família amb in-
clinacions musicals i poètiques,
Xesco Boix es va formar en el
món de l'escoltisme, que també li
va proporcionar cançons. Als Es-
tats Units va conèixer Pete Seeger
i, en tornar a Barcelona, va co-
mençar estudis de Pedagogia. En
el moment que sortia a la llum la
Nova Cançó amb Els Setze Jutges,
ell es va inclinar pel folk i pel món
dels infants, on hi trobava més
grans possibilitats de participació i
espontaneïtat. 

Cantant als esplais
La música va ser el vehicle per
desenvolupar la seva tasca d'edu-
cador que volia transmetre els  va-
lors d'un món millor, més solidari
i mobilitzat contra les injustícies.
Als voltants dels 70, del segle

XX, quan sorgeixen els esplais,
com a moviment de lleure educa-
tiu, Xesco Boix els converteix en
el seus llocs preferits per actuar i
ensenyar cançons, fent participar
activament els infants. Els canço-
ners dels esplais encara ara estan
plens de les seves cançons. 

A la seva mort, ocorreguda al
1984, se li va dedicar un gran ho-
menatge al Parc de la Ciutadella de
Barcelona, amb més de 50 grups
d'animació, 100.000 assistents i
una exposició de 14.000 postals
que la mainada li havia escrit, en
reconeixement als centenars de
concerts que havia compartit amb
el seu públic.     

Enguany, el 25è aniversari de la
seva mort és l'ocasió per altres ac-
tes d'homenatge perquè la tasca de
Xesco Boix encara està ben viva

en les cançons que es canten a les
escoles, als esplais... Hi ha tres ge-
neracions que les han conegut:
avis que eren pares i mares quan
ell va començar, pares i mares que
les hi van sentir en directe i infants
que les aprenen ara mateix. 

Una recomanació per a qui vulgui
conèixer més àmpliament aquest
pioner de l'animació infantil és el lli-
bre Xesco Boix, història de la nostra
història, escrit per Lluís Maria 
Panyella i Ma. Josep Hernàndez. 

Si calgués resumir la seva història,
què millor que la primera estrofa
d'Un cel blau, de Pete Seeger i
Xesco Boix: 

Un cel blau per sostre, 
Un mar sovint tan seré, 
Un mar rodó i preciós, 
Què més puc voler?

EN EL 25è. ANIVERSARI DE LA SEVA MORT

Les cançons de Xesco Boix
més vives que mai 
El músic i animador infantil esperonava sempre la participació del públic
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Els cançoners dels esplais están plens de l’autoria de Xesco Boix C
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Marta Guirao
i Jordi Giralt  
Grup d’animació Infantil
Can Cantem

Xesco Boix va ser el pioner de l’ani-
mació infantil en aquest país. Gràcies
a la seva empenta, a la seva feina,
passió i compromís amb els infants,
les seves interpretacions musicals,
contes i cançons, encara són una
eina de treball per a molts mestres i
educadors/es. Ara, som una colla de
gent que continuem fent animació
per públic familiar a places i carrers,
escoles, esplais, agrupaments…
Mitjançant la música intentem des-
pertar emocions i sentiments en els
més petits i les seves famílies. L’in-
fant esdevé el veritable protagonista
i l’essència de la nostra feina. 

Mitjançant la nostra tasca, volem
apropar diferents estils musicals

així com diferents valors implícits
que es troben en cada un dels 
espectacles.

L'AMAPEI (Associació de Músics i
animadors Professionals d'Especta-
cles infantils) seguim treballant con-
juntament en diferents projectes
col.lectius com ara la gravació i edi-
ció d'un disc doble: Si per un dia…,
on cada cançó parla sobre un dels
Drets de l'Infant. Us convidem a 
visitar el web: www.siperundia.org

Mitjançant  el segell discogràfic RE-
DISCUS, hem enregistrat un CD on
col·laborem diferents animadors i
grups, recuperant algunes de les
cançons que cantava en Xesco amb
el títol: Xesco, encaraensencantes!
Commemorant el 25è aniversari de
la seva mort. Potser un dia ens 
trobem Dansant per la Vida!
www.cancantem.com

L'animació infantil avui

REDACCIÓ  

Amb un públic eminentment
juvenil i  il·lusionat, es va
fer l'acte d'inauguració del

l'Esplai de Sonseca (Centre de Jo-
ventut) el 6 de novembre. Es trac-
tava de joves entre 12 i 18 anys, fu-
turs usuaris del centre, d'aquest
municipi de Sonseca (Toledo)
molts dels quals han participat en
les activitats prèvies de preparació
i rodatge, com els tallers o el camp
de treball realitzats el curs passat.
Amb ells, centenars de pares i ma-
res interessats en aquesta posada
en marxa.   

L'Esplai actuarà en tres àrees:
temps lliure, sostenibilitat i  medi
ambient i noves tecnologies a par-
tir d'un programa d'activitats i ta-
llers. Es realitzaran tallers relacio-
nats amb les tecnologies de la co-
municació, activitats lúdiques,
excursions, activitats d'aprenen-
tatge-servei i de medi ambient. 

L'edifici està equipat amb un espai
multimèdia, diverses auls per a ta-
llers, una zona de trobada i sala

d'oci habilitada per compartir el
temps lliure amb altres joves i rea-
litzar projeccions, torneigs, jocs de

taula o videofòrum i una àrea d'in-
formació juvenil amb hemeroteca,
accés wifi, viatgeteca i espai per
treballar en grup.

Alternativa d’oci saludable
També, s'ubicarà l'Oficina d'In-
formació Juvenil a l'edifici reha-
bilitat,  per continuar oferint in-
formació sobre ocupació, habi-
tatge, temps lliure i
associacionisme juvenil. L'esplai
farà activitats de dimarts a diven-
dres per la tarda i els dissabtes pel
matí, i també els divendres i dis-
sabtes a la nit per oferir una alter-
nativa d'oci saludable.

Compromís amb els joves  
Durant la inauguració, a càrrec de
l'alcalde de Sonseca, José Millán
Álvarez de la Cuerda, acompan-
yat per representants de la Fun-
dación Esplai i de l' IES "La
Sisla", va remarcar el seu com-
promís amb els joves i la seva sa-

tisfacció per la posada en marxa
d'aquest centre. 

Es busca la
implicació de les

famílies

L'Esplai de Sonseca (Centre de Jo-
ventut) és un projecte educatiu
amb una clara utilitat social que
promouen el consistori, l'institut
"La Sisla" i Fundación Esplai. En
concret, suposa un recurs educatiu
que pretén  impulsar projectes en
el temps lliure dels i les joves amb
un contingut d'educació en valors,
així com la formació de voluntaris
dedicats a la sostenibilitat, el medi
ambient i les noves tecnologies
com a  base del desenvolupament
de la societat. Un dels principals
objectius és implicar les famílies
en l'educació en el temps de lleure
dels nois i noies. 

L'esplai  de Sonseca ja és una realitat per als joves

L'alcalde de Sonseca, José Millán Álvarez de la Cuerda, a la inau-
guració amb Ricardo Alba de l'IES La Sisla i Merche García de
Fundación Esplai 
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