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Xirinacs deixa una carta pòstuma on
proclama que, amb la seva mort,
Espanya «té un esclau menys»
Â Actualitzat el dilluns a les 20:32 h: El funeral i l'acte d'homenatge popular a Xirinacs se
celebraran aquest dijous, dia 16, a les 10 del matÃ-, a l'esglÃ©sia de Santa Maria del Mar de
Barcelona, al costat del Fossar de les Moreres.LluÃ-s Maria Xirinacs, lluitador histÃ²ric per la
llibertat nacional del nostre paÃ-s, ha estat trobat mort avui dissabte en una zona
boscosaÂ d'Ogassa (El RipollÃ¨s). El senador elegit a la primera legislatura, el 1977, amb un
programa nacionalista radical, tenia 75 anys d'edat.Â
Empresonat Havia estat sacerdot i la seva acció de resistent al règim franquista el portà en
diverses ocasions a la presó, on protagonitzà vagues de fam que van tenir repercusió internacional.
Va tornar a ser detingut i empresonat durant unes setmanes ara fa dos anys, acusat de fer un
discurs en què es declarava "amic d'ETA".Símbol de la lluita Lluís Maria Xirinacs va esdevenir un
dels grans símbols de la lluita del poble català en defensa de la llengua, la cultura i la nació. El 1976
havia estat proposat pel premi Nobel de la Pau. Aquest vespre, el president d'ERC, CarodRovira, s'ha declarat molt afectat per la notícia de la mort de Xirinacs.Testament al poble català
En medis propers a Mossos es creu que es tracta d'un suicidi. També es considera que se'n va
anar al bosc, prop d'on vivia, per deixar-se morir, ja que patia una greu enfermetat en fase
avançada.Ha deixat dues cartes En una d'elles, adreçada al poble de Catalunya, critica durament
als líders polítics i diu que amb la seva mort, ara serà lliure i Espanya tindrà un esclau menys.
Cliqueu a (llegir més) per veure les dues cartes, que han estat trobades a la Fundació Randa de
Barcelona, de la qual formava part.- La mort de Xirinacs, des dels blocs personals
(http://www.technorati.com/posts/tag/xirinacs) - "Lluís-Maria Xirinacs: in memoriam", des del bloc
Bandera Negra, de Xavier Borràs. http://xavierborras.blogspot.com/2007/08/in-memoriam-de-llus(
maria-xirinacs.html) - Lluís M. Xirinacs, a Internet
(http://www.google.es/search?hl=es&q=Xirinacs&btnG=Buscar&meta=) L'escrit d'en
Xirinacs: En ple ús de les meves facultats marxo perquè vull acabar els meus dies en la soledat
i el silenci.Si em voleu fer feliç no em busqueu. Si algú em troba li prego que, estigui jo com
estigui, no vulgui ell pertorbar la meva soledat i el meu silenci.Gràcies! ACTE DE SOBIRANIA He
viscut esclau setanta-cinc anysen uns Països Catalansocupats per Espanya, per França (i per
Itàlia)des de fa segles.He viscut lluitant contra aquesta esclavitudtots 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 lliuresi els seus fills no volen arriscarllur vida en el seu
alliberament i defensa.Amics, accepteu-meaquest final absolut victoriósde la meva contesa,per
contrapuntar la covardiadels nostres líders, massificadors del poble.Avui la meva nacióesdevé
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
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