
Els cal rebaixar valors

CONCULCACIONS (48)

Avui he anat a Santa Maria del Mar i al Fossar de les Moreres a retre homenatge a Lluís Maria Xirinacs. He
vist claríssimament el que immediatament coneguda la seva mort vaig comprendre. En Lluís Maria ha escollit
un camí de llibertat com a final de la seva vida. Ha acceptat la mort sense desviar-la, sense enganyar-se a si
mateix de la manera més natural, com és acceptant la seva aparició. 

A uns els cal rebaixar els valors a tot allò que no està al seu abast. Els cal disminuir la importància d’allò que
ells no controlen directament. Els cal imprescindiblement posar en entredit el que els deixa en ridícul o sigui
qualsevol cosa que pugui significar un esperit lliure i que pugui representar el que no assumiran mai. Qui són
aquests personatges que no sentint-se protagonistes de res es veuen emmarcats en la insignificància?
Doncs és fàcil de deduir. Són els nostres polítics. Des del primer moment han sentit la imperiosa necessitat
de crear una llufa per penjar-la a en Lluís Maria. S’ha suïcidat, aquesta és la primera aproximació que han fet
a la decisió d’en Lluís Maria. No podia ser d’altra manera. Els era insuportable el prestigi d’una persona que
durant tota la seva vida ha lluitat per l’autèntica llibertat del nostre país, cosa que ells no han fet mai, sinó el
contrari, acceptant l’esclavatge que des de fa tants anys s’exerceix sobre Catalunya.

Aquesta i no cap altre és la raó de fons per la que els nostres polítics han fet un darrer intent de disminuir el
relleu d’en Lluís Maria Xirinacs. El mateix president de la Generalitat de Catalunya, “José Montilla” va
declinar fer cap manifestació en referència a la mort de Xirinacs. D’ell no és estrany, ja que és un “ejpañol”
situat com a ocupa del nostre govern, com algú l’ha qualificat amb encert.

Uns altres, fidels als que no admeten la personalitat i els fets d’en Lluís Maria diuen, amb el seny més ridícul,
que cal esperar l’autòpsia per a definir-se sobre la causa de la seva mort. Ingenus! No heu entès res si
necessiteu aquesta “parafrenàlia” per poder definir-vos. 

Estem tant avesats a l’encobriment i dissimulació de la mort, que quan s’accepta com a un destí clarament i
rotundament inviolable, hi ha qui se n’esgarrifa i li resulta impossible entendre la simplicitat de l’acceptació
d’en Lluís Maria Xirinacs. 

És l’exemple que marca la distància entre la covardia i la valentia o el coratge, dues visions que no es
trobaran mai. 

Claudi Romeu, 16 d’agost del 07 
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