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Un grup de cançó, potent, que recorda molta gent
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1. A principis dels 70
salta a l'escenari i canta,

25. des de Tubinga a Granada.
Quina llarga caminada!

2. un grup d'amics, monitors,
amb aires de cantautors.

26. Licor d'herbes bones és
el quart disc. En vindran més.

3. Són cinc joves i una nana,
de l'Esquirol i la Plana:

27. A partir d'aquí Esquirols
per poder emprendre nous vols

4. en Crosas, que per la veu
el coneixeran arreu,

28. redueix els components
a cinc dels seu elements:

5. en Casadessús, en Moles
i un xicot de Folgueroles:

29. Sús, Estrada, Vili, Crosas
i la Roca. Cinc aloses!

6. en Vilamala, oi que sí?,
en Font i la Sadurní.

30. Es presenten al Romea
i enamoren la platea

7. L'any 72 EDIGSA
que amb els nous valors es fixa

31. amb cançons com els Refranys,
feta amb dites de molts anys,

8. els produeix «Cants al vent»,
un disc fresc i convincent.

32. els Goigs de sant Democraç,
defensor del nostres cas,

9. Fet de cançons de muntanya
interpretades amb manya.

33. o bé Majka i també Mots,
que les sabem quasi tots.

10. El grup creix amb Rafel Sala,
un músic de pic i pala,

34. «Torna, torna, Serrallonga»
és el disc amb què es prolonga

11. i amb la veu de Dolors Roca
que fa la seva patxoca.

35. el seu extens cançoner
líric, èpic, sorneguer.

12. Llavors treuen «Fent camí»,
un disc que es farà sentir

36. Són cançons de resistència
que ataquen la indiferència

13. i que deixarà petjada
amb Arrels, una balada,

37. amb què tractem el planeta.
Són com un doll d'aigua neta.

14. un bell projecte de vida
que a arrelar-nos ens convida,

38. Coneixeu «Com un anhel»?
Un altre disc caramel.

15. i aquell Conte medieval
que ve a ser ben actual.

39. Les cançons amb més requesta
potser siguin Fes ta festa,

16. No cal dir que la censura
alguna cançó els atura.

40. Captaire com sóc o Si.
No sóc jo qui ho ha de dir.

17. Amb tot, l'any 76
amb el seu posat castís,

41. Amb en Subirachs en pau
fan un disc «El comte Arnau»

18. Esquirols fan un nou disc
que exigeix un asterisc

42. que no surt mai a llum;
s'evapora com, el fum.

19. perquè comporta l'entrada
a la banda, de l'Estrada,

43. Com també se'ls en va al pot
un projecte amb en Desclot.

20. un insigne pianista
que està fet tot un artista.

44. L'any 86 s'acaba
i Esquirols no diu ni fava.

21. No en coneixeu, ai las,
Cada dia és un nou pas?

45. Un cop el grup es dissol
ens queda però el consol

22. Al banderer de la pau,
que del títol és la clau,

46. de veure que hi ha cançons
que són la banda de fons

23. és una oda a Xirinacs
que amb el govern juga a escacs.

47. d'una generació
que les porta al seu sarró,

24. Actuen per tot arreu
i a vegades per cap preu:

48. i que surten com bolets
Esquirols i Esquirolets.
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