Ni "Alejo Vidal Quadras"
CONCULCACIONS (49)

Ni “Alejo Vidal-Quadras”. Aquest furibund lluitador, en favor de l’anticatalanisme, adossat als triomfadors
espanyolistes, s’ha vist obligat a recaragolar la seva denúncia dedicada a la figura de Xirinacs. Realment tot
el seu bagatge d’insolència ha quedat mediatitzat i frenat per alguna força invisible i aparentment inexistent,
que ha convertit la seva declaració en una mel·líflua frase impròpia dels que arravaten impunement contra el
catalanisme. Tot el seu desvergonyiment i “coraje ejpañolista” habitual en ell, ha quedat diluït en una
expressió mancada de la contundència i rotunditat que el personatge usa un dia sí i l’altra també, contra
qualsevol símptoma d’arrel netament catalana.

No és que vulgui atribuir cap relleu a la personalitat de l’”Alejo”, sols vull remarcar que aquest trenca
terrossos de l’espanyolisme més desacomplexat, s’ha vist obligat a contenir la seva fúria i enuig que li
provoca la personalitat introntollable d’en Lluís Maria Xirinacs.

La frase d’aquesta eminència de l’auto odi diu: “Tots els ciutadans assenyats fugen d’un país degradat en
què Xirinacs ha estat declarat profeta a títol pòstum” (AVUI, 18 d’agost del 07, pag. 3)

Contradiuen completament la intencionalitat de la frase, les prop de cinc mil persones que a Santa Maria del
Mar i després al Fossar de les Moreres van homenatjar a en Lluís Maria. I si no fos així, que algú em recordi
algun homenatge o enterrament d’un ciutadà que reunís de manera espontània una munió comparable.

Segurament no trobaríem un cas semblant des de l’enterrament del President de la Generalitat de
Catalunya, En Francesc Macià. Va ser el desembre del 1933 després d’exercir el seu darrer càrrec durant
tant sols uns mesos.

Em resulta molt significatiu que aquests dos esdeveniments, siguin els que han merescut, en els darrers
temps, per part del poble català un recolzament de magnitud destacable. Siguem conscients que la figura
d’en Lluís Maria Xirinacs, no va rebre cap mena de divulgació per part del govern català, cosa que li
confereix una celebritat i credibilitat excepcionals per part de la nostra ciutadania.

“Alejo”, vostè s’ha tirat les pedres al seu damunt com pot veure. Continuï fent el borinot per Europa, propi
dels que sols saben vessar el seu botiflerisme en favor dels seus interessos més vils i per a obtenir-ne un
plat de llentilles o uns dubtosos per degradants triomfs personals. Humanament, una grisor espaordidora.
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