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 ESTIMA QUE AIXÒ MAI NO FA MAL 1 Riallades de diumenge. El 10 de maig del 1981 Xesco Boix va
presentar la seves cançons al parc de la Seu. Va ser l’actuació més important de l’animador a Manresa, juntament amb
la que va fer a la Comabella l’octubre del 1975, en la presentació de la nova ubicació del centre d’AMPANS. 2
L’escola de bressol l’Espurna. El centre, que llavors acabava d’obrir, va rebre l’animador el 1983, en la darrera
actuació a Manresa, un any abans de la seva mort. 3 Davant de la Seu. La tasca de l’animador el 1981 ja era
plenament reconeguda i era tota una personalitat en el món del lleure i l’educació infantil

Xesco Boix va escriure una carta a Joan
Vilamala, on li deia que tenia la intenció de
«fer un cançoner amb cara i ulls per a la
mainada i gent jove. A mi m’enlluerna la
idea de fer una cosa amb música ben feta,
que sigui com una constància del treball
d’uns anys ençà fins avui». L’arbre generós
en va ser el resultat. Molts professors i pedagogs li demanaven on trobar els seus
contes i cançons, i per això l’educador va
decidir escriure’ls i recopilar-los.
Joan Vilamala recorda que Boix «tenia
el llibre escrit, i em va comentar que ningú no li volia publicar». Llavors jo li vaig comentar que hi havia una impremta aquí a
Manresa que ens havia editat el primer cançoner d’Esquirols del qual ja s’havien tret
 edicions». L’impremta era l’antiga Copigràfic, que llavors s’anomenava Copisteria
del Bages i al capdavant de la qual hi havia Josep Maria Morros. «També hi va
ajudar el fet que tant Esquirols com en Xesco ens movíem a través de la mateixa promotora d’espectacles, Enllaç», diu Vilamala.
El llibre està dedicat als seus companys
animadors, membres del col·lectiu Els 
dits d’una mà. Boix va contactar amb
Morros, amb qui va quedar uns quants
cops per fer el seguiment de l’edició, i va ser
il·lustrat per Pilarín Bayés. La primera
edició va sortir el juny del  i constava
de . còpies. Copisteria del Bages va fer
quatre edicions del llibre, que posteriorment ha estat reeditat per La Galera.
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