
ARRIBA SANT JORDI
NO OBLIDEM...
No oblidem les vostres cares, les vostres porres ni la sang corrent per les nostres mans.
No oblidem la primera vegada que, quan encara érem nenes, patíem els vostres escorcolls i
els vostres abusos als carrers dels nostres barris.

Aleshores perdíem la innocència.
No oblidem la cara d'incredulitat i de por d'algunes de les nostres companyes mentre les
colpejàveu al crit de “Som‐hi Dragons”. Algunes descobrien la vostra violència per primera
vegada amb el cap obert.

Aleshores morien les idees pacifistes de moltes.
No oblidem les àvies ofegant‐se i tossint, els nens caiguts a terra pel fum dels gasos que feia
tant temps que no us atrevíeu a fer servir ni les pilotes de goma disparades cara a cara.

Aleshores apreníem que és qüestió de totes defensar‐nos de les vostres agressions.
No oblidem la mort de Patricia Heras i tants més, ni oblidem l'ull d'Ester Quintana.

Aleshores ens vau ensenyar fins on esteu disposats a arribar.
No oblidem els assassinats, que vosaltres en dieu suïcidis. Ni els desnonaments executats per
la policia.

Aleshores vam deixar de creure en una simple reforma.
No oblidem com les vostres lleis racistes etiqueten a les nostres companyes migrades
d'il·legals ni la mort d'Idrissa Diallo entre les parets dels vostres CIE

Aleshores vam veure que el vostre racisme institucional s'accentúa cada dia.
No oblidem els vostres policies infiltrats, empresonaments polítics ni les tortures.

Aleshores acabàveu amb la nostra paciència.
No oblidem el vostre impertinent somriure mentre agafeu el sobre.

Hem vist que per molts aparadors que no es trenquin, no ens tornareu
ni un sol euro ni l'invertireu en cap millora per a nosaltres.

ARA US DIEM. . .

Per fi ha arribat Sant Jordi. Ja no ens fan por els Dracs ni els Dragons.
Hem assumit aquesta repressió des de fa temps i estem determinades a combatre‐la amb
totes les eines a l'abast.

No volem una simple reforma, hem après com funciona el capital i el que vol aquest sistema.
Ja no hi ha retorn, volem recuperar la vida que mai hem tingut. Volem escriure una nova
llegenda més enllà que dels vostres partits, sindicats i organismes governamentals lluny de
jerarquies i autoritat.
Violència és la vostra, matar, treure un ull, això és violència, ja no podem criminalitzar un
banc cremat, una ETT destrossada, una multinacional atacada. Podem entendre la ràbia de
cada una de les persones que l'ha portat a fer una acció així. Ja no podem, per molt que ho
intenteu, criminalitzar un contenidor cremat.
Ja no tenim esperances que deixeu de perseguir‐nos i pegar‐nos, ja no som víctimes.
Els vostres abusos i excessos seguiran mentre es perpetuïn aquestes estructures.
Lluitem per donar suport a totes aquestes persones a les que ofegàveu amb els vostres gasos,
ja no ens podeu diferenciar, no ens podeu separar.
Cada tàctica té el seu moment, cada moment té la seva necessitat.
Gràcies a vosaltres, hem après, Sant Jordi arriba amb la primavera..

NO OBLIDEM, NO PERDONEM!PER L'EXTENSIÓ DE LA LLUITA A TOTS ELS ÀMBITS!CONTRA LA CRIMINALITZACIÓ DE LA LLUITA SOCIAL!CONTRA TOTA AUTORITAT!
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