
CAP DONA EN L’OBLIT

Gràcies a totes una vegada més, per no deixar que ens oblidin. Per aconseguir que la
discriminació que patim les dones en tots els sectors i esdeveniments o circumstàncies sigui cada
vegada més lleu.

L’arribada nostra a presons catalanes no té ni causa ni motivació política. És simplement el
compliment de la llei, en un marc d’anormalitat de presó preventiva. Som l’excepcionalitat
d’aquest temps. Estar a Catalunya, en el meu cas a l’Empordà, és un alleugement per la meva
família i amistats.

Però continua sent una ignomínia de presó. Puc sentir a la pell la tramuntana, però no puc
allargar la vista fins a l’infinit perquè continua havent-hi murs a l’entorn. Tinc millors
instal·lacions que no tenia a Madrid, però això simplement vol dir canviar forrellats per portes
automàtiques. Continuo estant a dins i vosaltres a fora!

No volem ser moneda de canvi de res però si vull que es faci Justícia en majúscula, com a Bèlgica,
Alemanya, Suïssa o Escòcia, on els companys i companyes exiliades passegen pels carrers en
plena llibertat.

Persevereu! Hi ha drets com la dignitat, la llibertat, el diàleg que no es negocien, ni es demostren
en paraules, s’exerceixen!

Així que, jo resistiré, si sé que totes i tots vosaltres hi sou i aixequem l’acta de la pròpia
impotència.

Ara, en aquests moments, pertany al 8% que som les dones en presons catalanes. Minoria també
discriminada en un món dur, en un submón on les necessitats diverses són menystingudes per
normes i reglaments. Fins i tot, a la presó cal ser feminista i arraconar estereotips que la societat
imposa.

Sé que persistiu en la lluita per la nostra llibertat. Us agraeixo la fermesa i constància. I ara tan
aprop i a l’hora tan lluny, reivindico la mirada feminista transversal i això ens permetrà canviar
amb petja ferma pel nostre objectiu clau:

Un país lliure nacional i socialment.

La rauxa i el seny de casa nostra és la llibertat i la dignitat.

I no oblideu mai paraules com les de la Marina Garcés:
Exposar-se i arriscar-se no només vorejant o traspassant els límits de la legalitat, sinó també de
la pròpia vulneralitat.

Endavant i avançant! Res serà en và!
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