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1.Acubillat de seguida
per sa mare i per la dida.

7. Als 12 anys, així que pot,
fa plànols i algun ninot.

13. Un cop la guerra ha acabat
 a Zamora fa el soldat.

19. per Déu es deixa enredar:
decideix ser capellà.

25. I me l’envia a Queralt,
que és troba a dalt d’un penyal.

27. D’una manera notòria,
gent de la “conspiratòria”,

31. Amb un lèxic ric i viu,
amb què sempre més escriu.

37. Tanmateix, en Ballarín
continuarà escrivint

38. llibres com “Santa Maria...”,
el seu pa de cada dia.

43. A Gósol, un paradís,
on és la mar de feliç.

2. va ser l’any 1920
que va néixer en Ballarín.

8. Després de ser batxiller
estudia d’enginyer.

14. Amb permís, pot tornar aquí
per veure el pare  morir.

20. Fa estudis a Barcelona,
que continua a Solsona,

26.Aquí,com que és llarg d’antena
hi rep gent de tota mena.

32. Vegeu si no, un llibre fresc,
que escriu sobre sant Francesc.

44. I com que l’home no es cansa
treu  “La flor de l’esperança”.

3. Son pare, de fabricant
va passar a ser viatjant.

9. Però esclatarà la guerra
que tot ho ensagna i esguerra

15. Llavors ell, tísic, tolit,
és obligat a fer llit.

21. i així acaba incorporat
al clergat d’aquest bisbat,

33. Arriba la transició
i ja no té aturador.

39. Com a clergue i escriptor
surt per la televisió.

45. I més obres que no dic
per no fer-me un embolic.

4. I va haver de remar sol.
Diu que era de l’Espanyol.

10.  i li toca, ai, Senyor!,
la lleva del biberó.

16. Amb sa mare, viuda que era,
se’n van a Matadepera.

22. com a mestre i director
del Seminari Major.

28. com en Benet, en Galí
i molts més. Deixem-ho aquí.

34. Ara l’home se’ns envela
i ens escriu una novel·la

40. Ja que amb el seu tarannà
es fa llegir i escoltar.

46.Fins que el mes de març marçot
es va endur aquest homenot.

5. I en política, oidà!,
admirava en Macià.

11. Derrotat, fet presoner,
el dia 8 de febrer

17. Llegeix molt, i als seus amics
els fa dibuixos bonics.

23. Hi poleix els més sapastres
i posa a ratlla els “pollastres”.

29. I encara el seixanta-sis
hi rep Franco i algun gris.

35. que homenatja com si res
el bon rector de pagès.

41. Llavors gràcies a l’Emília
troba una nova família.

47. Barcelonista a desdir,
promotor de Junts pel sí,

6. De petit, als Escolapis,
Ballarín fa ballar el llapis.

12. el tanquen a Tarragona
en un camp d’aquella zona.

18. Admirant sant Felip Neri
i endinsant-se en el misteri,

24. Fins que el bisbe Tarancon
el fa fora d’aquell món.

30. Sucant la ploma en el cor
fa articles a “Serra d’or”.

36. Per desig episcopal
deixa el bell cim de Queralt.

42. I aviat amb l’Anglerill
comparteixen pa i setrill.

48. que fumava des del llit
fent-se el tronxo, divertit.
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