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Estremera 17 de maig de 2018

Benvolguda Anna,

He rebut la teva carta i el llibre La idea d'Europa de George Steiner en nom de les 
veïnes i veïns que us reuniu cada dilluns a la plaça de la Vila de Gràcia per reclamar la 
nostra llibertat.

Mai us podrem agrair com correspondria el vostre compromís actiu, la vostra 
perseverança i la vostra determinació. No sabeu fins a quin punt això que feu ens ajuda
a anar per aquí la presó amb el cap ben alt i la dignitat intacta.

Anímicament estem forts i ferms. Parlo per mi, però crec que poc o molt és compartit 
pels altres empresonats. Com més gran i evident és la injustícia, la farsa i 
l'autoritarisme de l'Estat, més s'enforteixen les nostres conviccions i el nostre 
compromís amb tot allò pel que ens han injustament empresonat.

Cada dia que passa trobo més sentit a aquest sacrifici si és al servei d'assolir uns 
objectius de justícia, de democràcia i de llibertat en majúscules.

Els poders de l'Estat no busquen impartir justícia, busquen un escarment fort a 
l'independentisme a costa del que sigui. I com veiem, a costa de trepitjar i vulnerar 
drets i llibertats bàsiques. Drets i llibertats que ho són de tot i per tothom.

Davant d'això no podem ajupir el cap. Ens hi juguem el llegat que deixarem als més 
joves i als que vindran. Cada dia ens donen un motiu més per no renunciar gens a la 
nostra causa, que és noble, pacífica i democràtica.

Tantes i tantes mostres de compromís actiu per tots els racons del país, amb persones 
de tota mena de condició i edat, ens han de donar molta més confiança i seguretat 
amb nosaltres mateixos i sobretot molta esperança.

Patirem i costarà, sí. Però si anem a la una, si som ferms i determinats, molt 
perseverants i actuem com sempre, pacíficament, ens en sortirem!! Segur!

Ara, amb la recuperació del govern, tenim una eina més: un altaveu potent més al 
servei d'aquest objectiu i l'hem de saber aprofitar. Confio que amb el President Torra 
serà així, aquí, i amb el President Puigdemont, al cor d'Europa, també.

Ara que la història ens posa de nou a prova, estic segur que gràcies al sacrifici d'alguns, 
a la presó o a l'exili ─que l'assumim─ i, sobretot, gràcies a la determinació activa de 
tants i tants ─que hi és, com vosaltres─ , ens en sortirem. És així com Catalunya sempre 
ha acabat superant els embats contra la seva dignitat i personalitat. I ara va de dignitat,
de drets i llibertats.



Ens en sortirem i guanyarem molt més en molts àmbits del que ara podem imaginar.
Guanyarem i deixarem un país als més joves, on la justícia, la democràcia i la llibertat, 
es podrà viure en majúscules.

No tingueu cap dubte que ens en sortirem, perquè al segle XXI els que volen engrandir 
la justícia i la llibertat acaben vencent democràticament als que la volen empetitir.

Aquesta és la meva confiança i esperança, i per això ni un gram de renúncia, de 
resignació, ni de rendició. Cap de les tres “R” per possibilitar assolir la R de República.

Gràcies a totes i tots per tant i tant!!

Tota la meva admiració i gratitud!

Abraçada molt gran!!

Jordi Turull


