
Homenatge a Lluís Maria Xirinacs

CONCULCACIONS (46)

Lamento la meva manca de talent per a dedicar un escrit a una persona de la importància i relleu que
representa en Lluís Maria per als catalans. Ha estat una persona absolutament excepcional, fins a la seva
manera d’acceptar la mort, una mort exemplarment edificant.

Voldria sortir de les declaracions majoritàries dels nostres polítics, on sols s’endevina un voler quedar bé,
sense dir res que situés aquesta persona en la magnitud de la seva rellevància.

La majoria s’han limitat a dir que va ser un català exemplar i que va lluitar enèrgicament durant l’etapa
franquista. No han volgut desacreditar en Lluís Maria, perquè eren completament conscients que els que
quedarien desacreditats serien ells. Més d’un ha lluitat aferrissadament per torçar la seva empenta. És per
aquest enfrontament soterrat a la seva persona, que no han entrat ni han elogiat la generositat de l’home
que ha dedicat tota la seva vida a la justícia a la pau i a la denúncia constant de la submissió del nostre país,
en mans dels dos o tres estats que ens han convertit en carn d’esclavatge pur i dur. Espanya, França i Itàlia.

La raó és clara, la majoria d’aquests polítics accepten amb més o menys comoditat, la nostra condició
d’esclavatge, imposada pels nostres depredadors. 

En Lluís Maria es va llicenciar en filosofia als 65 anys, per cert amb altíssimes qualificacions. Són
innombrables totes les accions, moviments i activitats diverses de tota índole que s’han posat en marxa al
seu l’entorn. La seva capacitat intel·lectual i humana feia que al seu costat tothom s’havia de definir, i
emprendre una o altre decisió a favor de la veritat, la llibertat, la pau, la no violència i la justícia. Són molts
els engranatges que estan operant al nostre país i que a més llarg o curt termini donaran un fruit en favor de
tots aquests valors. La seva feina no la podem valorar d’una manera suficientment explícita en la actualitat,
però segur que les llavors que han estat impulsades per ell, sobreviuran i aconseguiran objectius importants. 

Com els grans mestres, en Lluís Maria Xirinacs ha desenvolupat la seva inesgotable tasca en la discreció, en
el silenci i amb una força i intensitat interiors admirables, al mateix temps que amb una total renúncia al seu
prestigi personal, que el converteixen en una persona realment excepcional.

Estic molt trist per la seva desaparició, però també estic molt content per com ha decidit acceptar la seva
mort i de la manera que ho ha portat a terme, plena de naturalitat i amb un coratge possiblement inèdit en tot
el nostre entorn.
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