
 
 
 
 
 

       L'Escala 23 de febrer del 2018 
 
He intentat escriure aquesta carta moltes vegades i no sé molt bé per on començar, 
intento posar-me al teu lloc per saber que et puc comentar per empatitzar una mica i fer-
te passar un bon moment i la veritat és que no sóc capaç de saber com et pots sentir en 
un lloc privat de llibertat, separat dels teus, dels que més estimes. Les persones que et 
visiten i que després fan articles o xerrades per comentar l'experiència viscuda com a 
visitant de la presó, diuen que ets una persona molt forta i que estàs bé, si més no 
aparentment, jo penso que per estar bé en un lloc com aquest has de ser una mica més 
que fort, has de ser un heroi, un súper home o alguna similar i et puc ben dir que per mi 
ara mateix ho ets, estàs aquí per nosaltres, estàs aquí per ser la veu de les nostres 
voluntats i crec que per moltes accions i manifestacions que fem mai et podrem agrair tot 
el temps que injustament estas passant entre aquestes quatre parets. 
 
Imagino que tots acabem dient-te que no estàs sol i que volem que tornis a casa amb els 
teus, evidentment jo també ho penso, crec que no fa falta per ser una obvietat, el que en 
realitat vull dir-te és que en la mesura del que puguis, fes que aquesta situació es 
desencalli. No podem reclamar res si esteu tancats, no podem arribar on volíem si NO 
esteu amb nosaltres, si us plau, fes el que et toqui, "sí" el que toqui, per venir i tornem a 
començar. Sé que és una mica egoista comentar això a una persona que no pot veure la 
seva dona ni besar al seu fill, però sense tu estem tots una mica orfes, ens fas molta falta 
per seguir endavant, ara mateix estem tots una mica perduts o, si més no, jo em sento 
perdut. 
 
Moltes gràcies per la teva estona, vull transmetre l'energia necessària per seguir 
aguantant aquesta situació d'injustícia i dir-te que aquí ens tens preparats per seguir 
lluitant pel vosaltres i pet nostre país.     
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