Carta de Forcadell per Valls:
Estimats companys i companyes de Valls, com esteu? Per mi, avui és un dia molt especial. I és que,
encara que jo no pugui ser aquí, sí que hi són les meves paraules i els meus pensaments. D'alguna
manera, sento que estic aquí, amb vosaltres, al bressol dels castells. Sabeu què? Ara que és època de
calçots, són moltes les vegades que surto al pati de la presó i noto com alguna masia dels voltants
n'està coent. Quina bona olor que fan i com els trobo a faltar! Com m'agradaria poder fer una
escapada a Valls i compartir una calçotada amb tots i totes vosaltres!
Sou molts els que, en algun moment o altre, m'heu transmès el vostre escalf en aquests moments
durs i complicats. Sens dubte, sentir la vostra presència a l'altre costat del mur o a través de les
vostres cartes és esperançador i tranquil·litzador i, per això, el primer que vull fer avui és donar-vos
les gràcies.
Durant el darrer any han passat moltes coses. Ha sigut un any farcit de sentiments, emocions i
experiències. Algunes de molt positives i d'altres de més crues i, fins i tot, terribles. Tot i així, si una
cosa hem après i que crec que cal reivindicar és que, en els moments més difícils i complexos, és
quan ha aflorat amb més força que mai la solidaritat i la generositat d'aquest país. El company
David Fernández té molta raó quan diu que "volent ser república vam aprendre a ser poble". I és
que, el poble que ha emergit aquest darrer any és, simplement, meravellós. Ha despertat una gran
nació que ha sabut mostrar la seva faceta més humana en els moments en què la repressió ha sigut
més dura. Ni l'odi ni el rancor ens ha encegat i així ha de continuar sent. Aquest és un dels nostres
valors com a poble i com a nació. I també ho serà com a República. Som gent de pau.
Per això, el missatge que us vull enviar avui és un missatge d'optimisme i d'esperança. Mai el
republicanisme havia arribat tan lluny com fins ara, ni mai el món ens havia mirat amb tanta
atenció. Per tant, vallencs i vallenques, us demano perseverança. Des de les més altes institucions
d'aquest país fins a la societat civil, cal que tothom prengui consciència de la importància del
moment que estem vivint i encarar-lo com sempre hem fet: amb unitat estratègica i un gran
somriure als llavis. Hi ha tant a guanyar que no ens podem permetre el desànim ni un segon!
El gran capital d'aquest país sou vosaltres. Sou totes i cada una de les persones que dediqueu part
del vostre temps i dels vostres recursos a treballar per la democràcia i la llibertat d'aquest país. I,
aquest, és un gran capital. I és per aquest motiu que estic convençuda que, junts, sense deixar ningú
enrere, podrem assolir totes aquelles fites que ens proposem. Per tant, continuem avançant,
treballant colze a colze i seguim omplint les urnes de vots i els carrers de dignitat tantes vegades
com sigui necessari i tal com sempre ho hem fet: de forma cívica, pacífica i democràtica.
Amigues i amics, espero veure-us i abraçar-vos ben aviat.
I recordeu sempre, si persistim, guanyarem! No ho dubteu!
Us estimo
Carme Forcadell i Lluís
Presidenta del Parlament de Catalunya.

