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Mirant per la finestra, veig com vola el llaç groc, que hem recorda cada dia que tenim 4 

homes innocents entre reixes, per haver obeït al seu poble. 

La tramuntana, l’enèsima que bufa aquest fred i cru hivern, fa estralls amb les estelades i els  

llacets,  ballen i es mouen al seu compàs, i , tot sovint surten volant lliurement......, quina 

incongruència, escriure’t i parlar-te de llibertat, a tu, que fa gairebé quatre mesos que  te 

l´han presa tan injustament. 

Moltes vegades he començat uns mots per escriure´t, però desistia a les primeres frases, la 

impotència i la ràbia feien la resta, també, il·lusa de mi, al principi pensava que aquesta 

injustícia tenia els dies comptats, i que, quan t´arribés la carta ja series fora. 

Avui, la data de commemoració que marca el calendari hem  fa reflexionar, i, malauradament, 

buscant similituds, veig que no hem evolucionat gaire, o gens, avui   el nostre petit País, 

també pateix un cop per part d´un estat que només ens vol  aixafats, dividits, i amb el cap 

cot. 

Tot i que us  tenim  tancats i separats, i els que estan en llibertat  silenciats i amenaçats,  

nosaltres seguim Oriol, no pararem fins a treure-us d´aquest injust empresonament, sabem, 

que el que ens  arriba no és veritat, només ens informen  de   divisions entre vosaltres, les 

filtracions interessades dels judicis, res  és casualitat, només ho fan per a fer-nos desinflar, 

però no ho aconseguiran Oriol, mai, ans el contrari, potser encara no som prou, però els que 

som, no acatarem fàcilment,   cada dia la fan més grossa Oriol, ja no és pot cantar, ni exposar 

art, ni fer acudits, ni posar-se un nas de pallasso,  ni  tenir reservat el dret d´admissió a casa 

teva, ara mateix  veig que el nostre Pep Guardiola ha estat sancionat per dur un llaç groc, 

però que està passant?,  han embogit ?  tot, tot és delicte. 

Això no pot quedar així  Oriol,  tard o d´hora ho pagaran,  no pot ser que quedin immunes, la 

venjança es serveix freda, Oriol, i no pararem fins que  beuran de la seva pròpia medecina i 

hauran de retre comptes davant d´una justícia justa, no pararem fins que així sigui. 

Aquí, tot i no normalitzar la situació, no podem fer-ho mentre tinguem els nostres polítics, 

tancats i exiliats, si que dia a dia hem de seguir, el País ha de tirar endavant, i potser no 

tinguem l´activisme dels primers dies, però, només necessitem un detonant, un petit senyal 

per part vostre i ens teniu al carrer, llum i força, Salut i República. 
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