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A tots els fills dels presos polítics i de consciència d’arreu del món;
la nostra presó és també una manera de mostrar-vos el nostre amor
infinit.
Jordi Cuixart

A Pilar Gisbert Montrós, que dedica la vida al treball social amb
col·lectius vulnerables.
Ignasi Blanch
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Un bosc ple
d’amor

Fa molts anys, en un bosc frondós
i ple de vida, una oreneta cuablanca
es disposava a fer el seu niu de fang
al rocam d’una muntanya.

Però, en aquell bosc, hi rondava un eriçó
rondinaire que sempre anava tot sol.
Per a pena de l’oreneta, l’eriçó li feia malbé
el niu de seguida que el començava a construir.

Cada cop més preocupada, la nostra
oreneta no veia el dia que podria
niar les seves cries.

Un falciot que volava molt a prop,
en veure l’oreneta trista i capficada,
li va preguntar què li passava.
I quan va conèixer tota la situació
li va proposar fer una manifestació
davant del cau de l’eriçó.

