
Records d’infantesa  

 XIRINACS,  

 La resistència i la consciència 

Lluís Maria Xirinacs i Damians va néixer el 6 d'agost 

de 1932 a Barcelona, sent el tercer fill d'una família 

benestant, burgesa i catòlica. Com ell mateix 

descrivia “...vaig néixer a l'encreuament Balmes-

València [...] mare d'alta burgesia, pare de petita 

burgesia. Els quatre anys de relativa calma social de 

l'Estatut de Catalunya de Macià i Companys 

assentaren en la pau el meu esperit; els tres anys de 

guerra de Franco, amb assassinats, bombardeigs, 

fred i fam, m'esmolaren enteniment, sentiments i 

sentits. Als set anys era una petit guerrer, fort, 

freturós de pau. El pare tenia curiositat universal. 

L'alimentava amb la contínua consulta dels cents 

toms de l'Enciclopèdia Espasa i la transmetia als fills 

en forma de preguntes temptadores, atractives, 

sovint capricioses...” 

Xirinacs és un exemple de fidelitat i compromís envers el país, la seva gent i la 

seva llengua. Durant tota la seva vida va lluitar, des de la paraula i la no violència, 

per l’assoliment de les llibertats del nostre poble i per la seva dignitat. En uns 

moments en els que, més que mai, des de les bases de la societat es reclama 

valentia i determinació, el seu llegat és més viu que mai. 

Quan estudiava al seminari, va quedar corprès per l'afirmació del metge Alfred 

Korzibsky el qual digué: “L'excés d'informació mal païda ens porta a pronosticar 

una espècie de mundial esquizofrènia col·lectiva”. Això influencià decisivament 

en Xirinacs, que inicià llavors la creació del seu model de coneixement de la 

realitat. Al mateix seminari d'Albelda va crear una autèntica universitat, on va 

prodigar els seus primers coneixements en física quàntica. La biblioteca que 

havia creat, juntament amb altres seminaristes, fou clausurada i va ser castigat 

amb el retard de la seva ordenació sacerdotal durant tres mesos. Finalment va 

ser ordenat sacerdot al 1955 a Solsona, amb 22 anys. 

Fotografia de Xirinacs en els seus 

anys d’infantesa 

Sant Felip Neri del barri de Gràcia barceloní 

i el Seminari d’Alella, dues fites remarcables 

de la joventut de Xirinacs 

Imatge del Seminari d’Albelda, on Xirinacs 

va aprofundir els seus coneixements 

filosòfics 

El 1955, Xirinacs és orderant  

sacerdot a la catedral de Solsona  

El seminari, forjador 
de l’esperit i la raó 
Acabada la Guerra Civil, l’ambient familiar, castellanitzat i catòlic-tradicional, 

incideixen de ple en el menut Lluís Maria. Dels 7 als 14 anys viu una intensa vida 

espiritual i comunitària a Sant Felip Neri de Gràcia que el portarà a ingressar 

l’any 1946 als seminaris de les Escoles Pies d’Alella i de Moià. Dos anys més tard, 

comença la carrera de sacerdot: dos anys de filosofia i quatre de teologia a 

Irantxe (Nafarroa) i després a Albelda (La Rioja).  



El constant enfrontament    
 amb l’església oficial 

Xirinacs és ja una figura coneguda. El seu testimoniatge afecta la base de 

l'església i els sacerdots de Vic voten a favor d'acollir-lo, el bisbe ho accepta i 

li ofereix el poble de Santa Maria del Camí (1967), amb la condició que “faci 

bondat”. Amb el llibre Secularització i Cristianisme obté el premi Carles 

Cardó.  

El seu radicalisme social i nacional es va accentuant. Deixa de col·laborar en 

el Full Diocesà a causa de les pressions que rep. La censura civil li nega la 

publicació de Comunitat Cristiana de Base. Pressiona al bisbe de Vic perquè 

porti a la pràctica la doctrina social de l'església. Davant la negativa abdica de 

l'església, deixa el bisbat i surt dels escolapis. Es lliura al “testimoniatge 

cristià sense fronteres”.  

Després de vuit anys exercint de professor a Barcelona i Olot, i que també 

aprofità per a estudiar Biologia a la Universitat de Barcelona, l’any 1963 

Xirinacs és expulsat de Barcelona per ordre del governador civil, a causa de la 

seva interpel·lació a la policia de Barcelona per les tortures a què havien estat 

sotmesos diversos universitaris detinguts. La jerarquia eclesiàstica el va 

destinar a Balsareny, on se li restringiren força les activitats. Antonio Ibáñez Freire, governador de 

Barcelona, va expulsar Xirinacs de la ciutat 

(a la fotografia el segon per la dreta) 

La “Caputxinada” 
Entre el 9 i l’11 de març de 1966 té lloc la tancada al convent dels Pares 

caputxins de Sarrià, “la Caputxinada”, en motiu de l’Assemblea 

constitutiva del Sindicat Democràtic d’Estudiants de la Universitat de 

Barcelona. El setge i posterior assalt al convent de la policia franquista 

suposa el germen d’un moviment unitari de solidaritat política i 

ciutadana, que anirà fent-se més ampli. 

La participació de Xirinacs, significa l’expulsió definitiva de la diòcesi de 

Solsona i és destinat com a capellà a Sant Jaume de Frontanyà on, el 

mes de juliol refusa cobrar la paga de l’Estat. 

 El trencament definitiu 

Dues imatges de la “Caputxinada” de 1966 

Església de Sant Jaume de 

Frontanyà (Berguedà) 

Les vagues de fam, la  
resistència passiva 

Entre 1969 i 1975, Xirinacs va protagonitzar diverses vagues de fam, una 

manera de protestar passivament contra les injustícies socials. La 

primera fou a Santa Cecília de Montserrat per demanar la separació de 

l’Església i l’Estat, juntament amb mossèn Dalmau, per la qual fou 

detingut però no l’arribaren a processar. El desembre de 1970, de nou a 

Montserrat, tres-cents intel·lectuals es tancaren com a testimoni de 

protesta pel procés de Burgos contra patriotes bascos. Aquell mateix 

Nadal, enceta una vaga de fam de 21 dies per enaltir l’esperit de lluita del 

poble per l’assoliment de les llibertats essencials de l’home. 

 

Entre 1971 i 1975 iniciarà tres vagues de fam més per reclamar 

l’alliberament dels presos polítics, una d’elles de 42 dies de durada que 

estigué a punt de costar-li la mort. 
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El 24 de desembre de 1975, Xirinacs es planta davant la presó Model de 

Barcelona amb el compromís de no moure-se'n fins que els presos polítics 

surtin definitivament. S'hi estarà més d'any i mig fins l'atorgament de 

l'amnistia, encara que d'una manera parcial. 

L'u i vuit de febrer hi ha, a Barcelona, manifestacions massives per l'amnistia 

general, reprimides brutalment per la policia. Xirinacs és apallissat 

brutalment. 

L’Assemblea de Catalunya 

Xirinacs davant la presó Model 

El 7 de novembre de 1971, es va constituir l’Assemblea de Catalunya, una 

plataforma unitària de l’antifranquisme que agrupava l’oposició catalana 

política i social. Xirinacs hi tingué un paper destacat en la definició dels quatre 

punts programàtics: 

 

• La reivindicació de les llibertats socials i polítiques. 

• Una amnistia per als presos polítics de la dictadura. 

• El restabliment a Catalunya de l’Estatut d’Autonomia de 1932, com a pas 

previ per a l’autodeterminació. 

• Procurar coordinar aquestes accions amb la resta de formacions 

democràtiques de la resta de l’estat espanyol.  

El pas per la política 
Senador per Barcelona entre 1977 i 1979, Xirinacs es presenta com a 

senador independent i és elegit amb 549.013 vots. Assisteix a les 

sessions del senat dempeus per recordar que encara no s'ha donat 

l'amnistia general. Amb moltes aportacions populars redacta una 

Constitució alternativa, recollida en el seu llibre Constitució, paquet 

d'esmenes. 

Alguns polítics el comencen a veure com un problema de futur. La 

premsa comença a tancar-li les portes. Els articles Apologia del 

terrorisme i Seguretat ciutadana no troben cap mitjà on ser publicats. 

L'any 1979 encapçalà una candidatura al Congrés de Diputats per 

Barcelona sota la coalició Bloc d'Esquerra d'Alliberament Nacional tot 

reivindicant els quatre punts programàtics de la llavors extinta 

Assemblea de Catalunya. No fou elegit.   
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Diversos moments la seva plantada 

davant la presó Model 

Instantànies d’un míting a Sabadell i el 

cartell promocional de la seva candidatura al 

Senat 

La darrera temptativa política dins  

la coalició BEAM 



El pensament filosòfic 

El 6 d'agost del 2007, diada del seu 75è aniversari, emprèn la seva anada al 

paratge de Can Pegot (Ogassa), sota la muntanya de Sant Amanç, el seu 

punt Omega. Cinc dies més tard troben el seu cos sense vida. A la butxaca 

hi duu una nota en la qual declara la voluntat de romandre els seus últims 

dies “en la soledat i el silenci”. Aquesta voluntat es reflecteix també en les 

paraules del seu darrer llegat: l'Acte de Sobirania. 

Acabada la seva transició per la política oficial, Xirinacs inicia el seu 

camí filosòfic sense deixar de banda d'una manera continuada les 

seves crides a la no violència, a la desobediència civil i a la sobirania 

de Catalunya. Amb un grup d'amics crea la “Fundació Tercera Via”, 

actualment “Fundació Randa – Lluís M. Xirinacs”. 

Prologa el llibre La no violència en la pau i en la guerra de Gandhi, 

escriu Consciència individual, consciència nacional i consciència 

còsmica, Una visió global de la divinitat. Aprofundeix en el estudi i 

perfeccionament del seu model filosòfic Un Model Global de la Realitat, 

al qual dedicarà la resta de la seva vida. Entre el 1993 i el 1997 publica 

en tres volums La traïció dels líders, obra polèmica en que denúncia la 

transició política, els seus líders i la submissió dels partits polítics.  

 La reaparició pública 

 Els seu comiat: l’Acte de Sobirania 

A principis de l’any 2000, Lluís M. Xirinacs es planta a la Plaça de 

Sant Jaume per reclamar l’iniciï de l’Assemblea dels Països Catalans, 

i així, poder preparar la independència d’aquesta nació, com a poble 

sobirà d’Europa i d’acord amb les declaracions dels Drets dels 

pobles de l’ONU. Publica un Manifest  i en neix el moviment “Jo també 

em planto cap a l’Assemblea dels Països Catalans”. Per problemes 

físics ha de deixar la plantada el 14 d’abril. 

L'11 de setembre de 2002 en el marc d'un acte reivindicatiu celebrat 

al Fossar de les Moreres, Xirinacs declara“ Gandhi deia que el no 

violent no pot tractar amb neutralitat les parts d'un conflicte violent: 

l'agressor és l'enemic, l'agredit és l'amic, tot i que sigui violent. Jo he 

intentat tota la vida lluitar per la via no violenta. Però declaro aquí, i 

ho dic ben alt, per si hi ha cap policia o fiscal: em declaro enemic de 

l'estat espanyol i amic d'ETA i de Batasuna (...) I a més amb estils 

diferents. ETA mata els que considera els seus enemics, però no 

tortura, en canvi Lasa i Zabala van morir torturats...” Per aquest 

incident, fou processat. 

 
ACTE DE SOBIRANIA 

   He viscut esclau setanta-cinc anys en uns Països Catalans ocupats 

per Espanya, per França (i per Itàlia) des de fa segles. 

He viscut lluitant contra aquesta esclavitud tots els anys de la meva 

vida adulta. Una nació esclava, com un individu esclau, és una 

vergonya de la humanitat i de l’univers. Però una nació mai no serà 

lliure si els seus fills no volen arriscar llur vida en el seu 

alliberament i defensa. Amics, accepteu-me aquest final absolut 

victoriós de la meva contesa, per contrapuntar la covardia dels 
nostres líders, massificadors del poble. 

Avui la meva nació esdevé sobirana absoluta en mi. Ells han perdut 

un esclau. Ella és una mica més lliure, perquè jo sóc en vosaltres, amics! 

 Lluís M. Xirinacs i Damians. Barcelona, 6 d’agost de 2007 

Monument a Xirinacs,  

al pla de can Pegot (Ogassa, Ripollès) obra de l’escultor  

Jaume Rodri. Foto: Jordi Domènech 

 XIRINACS,  

 La resistència i la consciència 

Dos instants de la seva Plantada davant del Palau 

de la Generalitat de Catalunya 


