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«Aquell que se senti perseguit, que ho digui»
Aquestes són les paraules que el gran «caudillo» digué, dies enrere, al camp de
Mestalla. Jo no sé si entre el nombre de persones que acudiren al tan discutit camp n’hi
havia cap que es sentís perseguit; en canvi, aquesta pregunta, si en lloc de fer-la a les
masses que acudiren a sentir la paraula del dit prohome ens l’hagués adreçat a les
dones d’esquerra, de ben segur sabríem què contestar-li; perquè les dones d’esquerra
en sabem molt dels perseguits i dels empresonats, tant o més del que en pugui saber el
gran «caudillo» encara que adopti el posat de com aquell que ve de l’hort.

Les dones d’esquerra podríem parlar-ne molt dels perseguits injustament si el llapis
roig de la censura no ho impedís. Malgrat això volem provar fortuna i dir que, sabem
d’esposes que tenen llurs marits empresonats, els quals no han pogut estar al costat de
les seves mullers en el moment de donar un fill al món: sabem també, de pares que
ploren llurs fills que eren l’alegria de les llars, de les quals n’han estat separats per a
complir condemna d’un delicte que es diu que han comès; sabem també que molts
d’aquests casos són deguts a denúncies i confidències que, per odis personals, no han
mirat que desfeien unes llars per tal de satisfer una venjança.

I les dones d’esquerra que sabem això ens hem imposat la humanitària missió de
temperar les amargors d’aquests empresonats perseguits per l’impecable odi de la gent
reaccionària que presumeix de bondadosa i complaent... hipòcrites! i ensems evitar que
la fam penetri a les llars desfetes per la incomprensió i que llurs famílies puguin gaudir,
si més no, de l’imprescindible a la vida quotidiana. Aquesta és la tasca que ens hem
imposat les dones d’esquerra i per a complir-la hem d’estar disposades a fer els
sacrificis que calgui. El poble esquerrà de l’Hospitalet està al nostre costat per tal de
col·laborar amb el seu ajut.

Ànims, doncs, el dia del ressorgiment del resplendent Sol de la Justícia està proper...

Dones d’Esquerra, no abandoneu els nostres empresonats! Sense defallir!...
Endavant sempre!


