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Agut com una segeta i rebel, tot un profeta
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1. L'any 1932
neix un nen tot bondadós.

25. L'estiu del 69
de ser dòcil ja en té prou.

2. El tercer de cinc germans
dels Xirinacs Damians.

26. I munta vagues de fam
que no li venen d'un pam.

3. De petit, ves quin detall,
fins llegeix de cap per avall.

27. En farà contra el procés
de Burgos i moltes més.

4. Durant la guerra civil,
en un ambient hostil,

28. L'any 71 es crea
la clandestina Assemblea

5. el seu pare, un advocat
de dretes, viu encauat.

29. de Catalunya, al Raval.
Xirinacs n'és un puntal.

6. A partir del 39
vulgues o no tot és nou.

30. L'any 73, a Entença,
els enxampen i ell comença

7. En Lluís va als Escolapis,
on escriu amb tinta i llapis.

31. la vaga, a Carabanchel,
que per poc no el porta al cel.

8. A Gràcia, fa d'escolà
i diu que vol ser ermità.

32. És per tot aquest sarau
que opta al Nobel de la Pau.

9. Però com que és savi i destre
també es deleix per ser mestre.

33. Mort en Franco, amb valentia,
lluita ferm per l'amnistia.

10. Posant doncs, la mà a la rella
fa el postulantat a Alella,

34. Davant la Model es planta,
on insults i cops aguanta.

11. a Moià el noviciat,
a Iratxe el juniorat,

35. Mentre molts li fem costat
marxant per la Llibertat.

12. a Albelda teologia,
i amb això arriba un bon dia

36. Com la mosca vironera,
Xirinacs té la fal·lera

13. que se sent en Xirinacs,
com Popeye amb espinacs,

37. que a Madrid tots els partits
catalans han d'anar units.

14. més que valent per lluitar
com a clergue i cristià.

38. Però ningú li fa cas
i deixem de fer un gran pas.

15. Fa classes, fa campaments
i carregat d'arguments,

39. Se sent traït, amb raó,
i es presenta a senador.

16. a Barcelona, un bon dia
se'n va a la comissaria

40. Elegit, més endavant
funda un partit, el BEAN,

17. a increpar els guàrdies perquè
torturen gent com si re.

41. que l'any 80 es dissol
i en Xirinacs queda sol.

18. El governador el descriu
d'«imprudent superlatiu»

42. Llavors va fent la viu-viu
en treball cooperatiu.

19. i l'obliga anar a l’exili,
a Olot, com qui va a la mili.

43. Funda la Tercera Via
i deixa la clerecia.

20. Llavors l'home, qui ho diria
va i deixa l'Escola Pia.

44. Imparteix classes i tal,
i fa el seu Model Global

21. I passa a ser capellà, a
Balsareny i a Frontanyà.

45. Fins que l'any 2000 es planta
novament perquè no aguanta

22. L'hi acompanya la Vicenta
amb en Saixa i molta empenta.

46. del país la indiferència
davant de la independència.

23. Torna la paga al bisbat;
no vol cobrar de l'Estat.

47. L'any 2007 a l'agost
quan té fermentat el most

24. Per això a Santa Maria
del Camí haurà de fer via.

48. ens llega en Lluís Maria
l'Acte de Sobirania.
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