Hola Oriol,
No sé ben bé com començar aquesta carta, encara que tothom diu que
esteu forts, no em puc ni imaginar com us deveu sentir tu i els altres
innocents tancats de manera injusta. Em dic Xavier Serra Alsina, sóc el
president de la Secció local de la Pobla de Lillet, on em consta que havies
passat alguns estius quan eres més jovenet. No ens coneixem, només una
vegada a la Pobla ens vam creuar i et vam dir: “adéu President!!”.
Aquest dia anàvem a una xerrada que feia el Joan Tardà. Allà vam acabar
de tenir clar que faríem una llista per millorar el futur de la Pobla de Lillet i
que seria sota les sigles d’ERC. Per això i per un sentiment de país i de
llibertat que ens ha acompanyat tota la vida.
No sé com ho farem perquè sortiu de la presó, però pensa que no hi
renunciarem, costi el que costi.
Com bé saps, entre la gent del carrer no s’acaba d’entendre el que passa
entre ERC i JxCat o PdCAT. Entenc, pel que m’arriba de la comarcal del
Berguedà, que no és gens fàcil entendre’s i que només vosaltres, els que
esteu a dalt, sabeu el que va passar i el que va fer cadascú dels partits
durant els 18 mesos famosos per fer les estructures d’estat a partir de l’1
d’octubre. Tot i això, la base, és a dir els militants, tampoc acabem
d’entendre el camí que estem agafant. Per molts de nosaltres, entre els
quals m’hi incloc, no entenem aquesta passa enrere i la continua
acceptació de les retallades i vexacions incomptables de l’estat espanyol.
La gent està molt crispada, perquè creuen que no s’està respectant el
mandat democràtic de l’1 d’octubre i del 21 de desembre.
És per això que des de la Secció local de la Pobla hem fet un document
demanant-vos a tu, com a President, i a la resta de la direcció que escolteu
a les bases, perquè el que vol el poble no és anar enrere sinó endavant. No
tenim por de res, sé que vosaltres tampoc i alguna raó teniu per no fer-ho
suposo, però el poc diàleg entre la direcció i les bases d’ERC està fent una
escletxa perillosa. Per això, abans no es converteixi en una trencadissa
demanem que es posin en marxa els mecanismes democràtics que té el
partit per aproximar posicions, explicar el que calgui o canviar el rumb.
Des que no ets present sembla com si la direcció d’esquerra no faci res bé.
Declaracions contradictòries, rodes de premsa sense sentit. Penso que ens
expliquem molt i molt malament, sincerament crec que el voler no perdre
vots ens està derrotant políticament. El poble de Catalunya és prou madur

per entendre tot el que calgui. Això sí, amb sinceritat i la veritat per
davant.
Gràcies per endavant Oriol, sé que per molt que estiguis darrera
d’aquestes portes o reixes, el teu esperit és lliure, i ens fa falta per avançar
amb fermesa cap a la llibertat. Segur que aviat seràs amb nosaltres per
abraçar els teus i que ens arribarem a conèixer. I un dia, no molt llunyà,
farem una cervesa a la Pobla de Lillet respirant amb llibertat. Una
abraçada a tu i al Joaquim.
Sigueu forts, estem amb vosaltres.
La Pobla de Lillet, 11 de març de 2018

