Els carlins que els mati Déu
Hem trobat un article aparegut al diari La Vanguardia ara fa trenta anys, un article que porta el
títol “El monasterio de Ripoll y el carlismo”, signat per Simón Pujol Folcrá, nascut a Ripoll i
aleshores Diputat d'Alianza Popular al Parlament de Catalunya.
No entrarem a parlar de la primera part de l'article, ni discutirem si van ser els carlins, els
miquelets o un grup de la xusma qui va destruir el monestir de Ripoll, per esbrinar-ho ens
sobren tractats sobre el tema.
No anirem tan lluny sinó que ens centrem en el que es diu en aquell moment a l'article; segons
es desprèn de l'escrit, el Sr. Pujol Folcrá es queixa que en una glosa de TV3 del 22 de març
s'havia culpat als carlins de la destrucció del monestir i el seu saqueig. Després de donar
diverses raons per les quals els carlins no podrien mai haver destruït el monestir, un es queda
una mica en aquella idea de la faula de l'Iriarte, “que si son galgos, que si son podencos”.
El que destacaríem sobretot és la darrera part de l'article, quan escriu “las guerras en defensa
de ideologías... llevan a la destrucción y a la infelicidad”, i és clar... evidentment les guerres es
poden generar per molts i diversos motius, però evidentment defensar un tipus d'ideologia
seria tot “un clàssic”. Més endavant acusa els catalans de “mezquino comportamiento... no
defendieron su patrimonio de la destrucción y el egoísmo y sólo lo reconstruyeron en una
mínima parte”.
El millor de tot és el comentari de l'últim paràgraf, es queixa del discurs de l'aleshores
president de la Generalitat i de com s'ha iniciat “un nacional-catolicismo, esta vez catalan, y
además ensalzó el europeísmo al margen del marco hispánico, lo que no todos podemos
asumir”. Boníssim, després de 30 anys estem exactament al mateix punt, cap mena
d'europeisme fora del “marco hispánico”. N'arriba a ser de cansat defensar el nostre tipus
d'europeisme, gairebé venen ganes de deixar-ho córrer tot dient... i els carlins que els matí
Déu, i sinó perquè els hi posava!!
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