Auca de Sant Boi de Lluçanès
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Un poble de l'altiplà que és dels més bonics que hi ha
1. Com Sant Boi de Lluçanès
podem dir que no hi ha res.

25. ... a l’Albeiar i al Borrell,
hi refila el passarell.

2. El municipi limita
amb Olost, amb Perafita

26. El mas Norra i el Vilar.
són masies de temps ha.

3. ... amb Orís, amb Sobremunt,
amb Sora, que és més amunt,

27. Són antigues i llampants,
com ho és Viladecans.

4. ... i també amb Sant Agustí,
que és mig d’allà i mig d’aquí.

28. Fins i tot tenen capella,
i molts ous a la cistella!

5. Apinyat prop d’un turó,
Sant Boi crida l’atenció.

29. Al segle XIII un castell
hi havia a Montorroell.

6. El relleu forma una vall
on encara canta el gall.

30. I un altre, com una casa,
a prop del mas Vilarrasa.

7. I on la gent mentre fa via
se saluda amb un «Bon dia!».

31. Joan Gallifa és l’heroi,
fill il·lustre de sant Boi.

8. Segons diuen, pel que es veu,
ja existia el segle X.

32. De ca la Paula, era fill.
No l’espantava el perill.

9. Tot el poble, llavors era
al voltant de la sagrera.

33. Morí executat, ai ves!,
per ser un clergue antifrancès.

10. Al segle XVI s’alçà
la casa de can Solà.

34. Tenim fonts d’anomenada:
la de la Presa, la Prada,

11. Des de finals del XVII
va anar creixent el poblet.

35. ...les Donzelles, l’Atalaia,
on anàvem amb la iaia.

12. D’aquests segles han quedat
edificis del veïnat,

36. Per això Salvador Espriu
aquí va passar l’estiu.

13. ... que llueixen al llindar
l’any que es van edificar.

37. Com abans també ho va fer
mossèn Cinto Verdaguer.

14. Com l’església barroca,
que és de les que fan patxoca.

38. La Parròquia té capelles
molt antigues i molt belles.

15. És obra d’un Morató,
arquitecte i constructor.

39. Com la de Perenoguera,
una casa de primera.

16. Té un esplèndid campanar
que de lluny es fa mirar.

40. Sant Salvador de Bellver,
que és d’un romànic serè.

17. I un retaule colossal,
neoclàssic, d’en Real.

41. O Sant Miquel de Gallifa,
que té escales per catifa.

18. Sant Boi al segle XIX
era tan ple com un ou.

42. El santuari dels Munts
és un dels millors conjunts.

19. La plaça on anem sovint
és obra del segle XX.

43. Té un retaule preciós
i un hostal que val per dos.

20. De masies, ai renoi!,
n’hi ha moltes a Sant Boi.

44. És un mirador excel·lent
on s’enfila molta gent.

21. Són totes un paradís
on es pot viure feliç.

45. I és ben fàcil de pujar
des de l’Hostal del Vilar.

22. Si a Codines i a Pujols
hi canten els rossinyols,

46. A Sant Boi, hi ha bons motius
per venir a passar els estius.

23. ... al mas Torrents i a Bertrans
hi refilen els pinsans.

47. I no cal dir, la tardor
quan al bosc hi ha el rovelló.

24. Si a Gallifa i a Barnera
hi canta la cadernera.

48. Si hi veniu i ho comproveu
ben segur que tornareu.
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