CAP DONA EN L’OBLIT
El setembre i octubre de 2017, per a moltes, van ser uns mesos trepidants, intensos, pensàvem que
aconseguiríem la llibertat tan desitjada, tot era possible. Han passat 5 anys i la realitat està molt
lluny d’aquell 2017 lliure. Tot al contrari, retallades de llibertat, repressió continuada per atemorir i
ofegar qualsevol esperit de dissidència política, de llibertat. Una causa general contra una opció
política legítima, amb milers d’activistes independentistes afrontant judicis i re-judicis, d’altres
vivint sota la incertesa de quan arribarà la citació, i d’altres encara no poden tornar a casa, són a
l’exili polític, en ple 2022 al cor d’Europa. La violència institucional que practica el Regne d’Espanya
a través de la repressió policial, l’abús de l’anomenat estat de dret i la judicialització de la política,
clama el cel. La democràcia està en hores baixes.
Dones per la República persistim en reafirmar-nos fent costat a totes les represaliades, com fem
cada 23 de mes, des de l’abril de 2018. Avui, tornem a recordar-les a totes les i reivindicant-les com
a protagonistes del procés polític per la llibertat del país i per la defensa dels drets i llibertats
fonamentals de tothom. La seva llibertat és la nostra i la nostra llibertat és la seva. Com deia Emma
Goldman, lliurepensadora anarquista i feminista, “disposem tan sols de tanta llibertat com tenim la
intel·ligència de desitjar i el coratge de prendre”.
No permetrem que es repeteixi l’oblit de les dones represaliades pel franquisme. Ens conjurem per
mantenir la memòria d’aquelles que van patir i que pateixen la violència d’un estat reaccionari,
autoritari i centralista. Cap dona restarà en l’oblit i cap revolució quedarà en segon terme. En
aquests moments és més important que mai recordar les dones que ens han precedit i que ens han
obert camí en les diferents lluites, defensant sempre la llibertat. Les dones polítiques republicanes
que van viure l’exili, suportant la manca de reconeixement a la seva tasca. Les dones dissidents de
la dictadura que patiren vexacions, tortura i execucions i que són enterrades encara en fosses que
el Regne d’Espanya no permet exhumar. Les nostres àvies que van veure com el món de la
República que els oferia un futur ple de possibilitats s’esfumava i es substituïa per un món domèstic
fosc de reclusió i subsistència. Les companyes i amigues que per desobeir lleis injustes de la
transició ençà han estat perseguides, empresonades i torturades en el nostre passat més recent.
Gràcies a totes elles, al seu compromís i valentia som avui aquí per denunciar un estat repressor
que vulnera tots els drets en nom de la seva unitat territorial.
Des de la sororitat, tossudament alçades contra la repressió, resistirem pacíficament i sense por.
Trencarem el silenci tants cops com faci falta i no us oblidarem mai i seguirem dempeus fins que
totes sigueu lliures i a casa.
Exigim la cancel·lació de tots els judicis i de totes les causes obertes per aturar el moviment
independentista de Catalunya. Prou persecució a polítiques, líders socials i de partits polítics,
activistes, acadèmiques i ciutadanes, simplement per haver facilitat que el poble de Catalunya
pogués decidir el seu futur polític a les urnes.
La llibertat de les dones represaliades és la llibertat de totes nosaltres. Llibertat encausades
polítiques!
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