
Estimats Jordi i Lola,

Em fa molt content saber de vosaltres i dels amics i amigues 
d’Òmnium, ANC i CDR que cada setmana, a Gràcia i arreu dels 
nostres pobles i viles, de les nostres places i carrers, es concentren 
per donar-nos suport.

Aquests dies rememorem un número, aquest 100: més de 100 nits a 
la presó, més de 100 dies -amb les seves nits- a l’exili, lluny dels qui 
estimem, dels amics de sempre, dels saludats cada matí, de la família
que tant estimem. Més de 100 jornades, ja, sense l’escalfor de l’amic,
del company. Però també 100 dies de fermesa, de lluita, de convicció 
en la defensa del país i de les seves (que són les nostres) 
institucions. En definitiva, tres mesos llargs de defensa convençuda 
de la nostra llibertat que és la de tot un poble digne, sòlid i conscient 
dels moments d’extrema gravetat que vivim.

Intento imaginar-vos en aquestes darreres setmanes de fred, entre la
pluja, a vegades; amb el cansament del dia que s’escola als rostres. 
Em commou la vostra lluita, silenciosa, pacífica, que és també la 
nostra. Des de Brussel·les us vull donar les gràcies per no defallir i 
per fer-nos evident que tot allò que estem conquerint plegats és, en 
realitat, una voluntat de ser que no entén de retrets ni d’amenaces.

La cultura, la solidaritat i la bondat ens faran lliures. N’estem segurs, 
i és per això que tot aquest procés tan dolorós per tremendament 
injust, per desproporcionat en la seva cruesa, ens confirma que ja no 
hi ha volta enrere, que només podem tirar endavant per assolir en 
plenitud els anhels que tenim com a poble.

És amb aquest objectiu que ens llevem cada dia; i és en aquesta 
lluita pacífica que no abandonarà mai el somriure ni la bellesa de la 
dignitat que us trobarem, que ens trobareu, sempre.

Una abraçada ben gran,

Lluís Puig i Gordi
Conseller de Cultura
Govern legítim
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