
 
Reflexió dels Encausats per l’1 d’octubre 

Vetlla a Montserrat / 5 d’octubre de 2019 

 

Des d’aquest captiveri cruel que és a punt d’arribar als dos anys, us volem 
agrair les vostres mostres de suport, avui en forma d’unes pregàries que 
esdevenen un autèntic bàlsam espiritual per a nosaltres. 

I heu decidit de fer-ho davant de la Mare de Déu de Montserrat. 

A la majoria de les nostres cel·les, a les presons de Madrid i aquí a Catalunya, 
hi tenim una imatge de la Moreneta que ens dona escalf “dins del mantell 
blau”, manllevant els mots de mossèn Cinto Verdaguer. Ella ens transmet la 
força, la determinació, la fermesa per defensar la causa de la llibertat, que 
és la causa de Catalunya. Apassionadament, tenaçment, insubornablement. 

Els dèbils es refugien en l’arrogància, la incomprensió i, massa sovint, la por 
per imposar llurs arguments. Defugen el diàleg. El temen i n’abjuren. 

Preguem perquè a l’altra banda de la taula hi puguem tenir algú que defensi 
la seva causa amb prou fermesa per no témer l’escrutini de les urnes, de la 
democràcia. 

Perquè els forts d’esperit tenen la generositat per pactar. Els dèbils, els 
temorencs, simplement imposen. 

Nosaltres, malgrat aquesta infàmia que ens ha tocat de viure, ens 
mantenim ferms i serens. No ens faran callar. No ens vinclaran. 

I malgrat el patiment que ens tenalla a nosaltres i, sobretot, a les nostres 
famílies no permetrem que ni la més petita espurna d’odi o de ressentiment 
o de rancúnia colonitzi els nostres cors i les nostres ànimes. 

Donem gràcies als que hi van ser abans que nosaltres i que ens van 
transmetre uns valors i unes creences que ens mantenen dempeus i amb 
l’esguard espurnejant. 

“Perquè van ser, som. Perquè som, seran.” 

Com l’1 d’Octubre de 2017 en què ens vam sentir poble, com mai.  

Pacíficament. Cívicament. Democràticament. 

Per la pau. Per la llibertat. 

 

Presons de Mas d’Enric, Puig de les Basses i Lledoners  

 


