
«PERSEGUIDAS», MÉS VEUS UNIDES CONTRA LA REPRESSIÓ,
PER LA LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ

Dimecres 23 de maig de 2018

Davant la repressió estatal contra la llibertat d’expressió (rapers, tuitaires, humoristes, periodistes,
una  llarga  llista  d’activistes  socials,  llibres,  etc.)  s'està  generant  un  moviment  de  resposta:
#NoCallarem.  Algunes  cantautores,  cantautors  i  una  poetessa  ens  hem  ajuntat  per  fer-hi  una
aportació en forma de cançó-videoclip: «Perseguidas». Hi posem veu: Sílvia Tomàs, Opoloh, Sisu,
Mateólika, Ual·la!, Lidia Uve, Sònia Moll, El Sobrino del Diablo i Paradoxus Luporum. Ha estat un
projecte col·laboratiu, possible gràcies a moltes persones que han fet diverses aportacions.

Aquesta setmana acaba el termini que el Tribunal Constitucional ha donat al raper mallorquí Josep
Valtònyc per ingressar voluntàriament a presó. Li demanen 3 anys i mig, el seu crim són les seves
cançons. Aquesta setmana s'estan organitzat manifestacions en protesta a Barcelona (dimecres 23),
València (dijous 24), Zaragoza, Madrid ()...

Cada pres una cançó,
cada cançó una bala

directa al cor de la repressió.

A totes les persones
que alcen la veu per la llibertat.

Cordialment,

Sílvia Tomàs, Opoloh, Sisu, Mateólika, Ual·la!, Lidia Uve, Sònia Moll, El Sobrino del Diablo i 
Paradoxus Luporum

Videoclip a Youtube: https://youtu.be/kuGOZJi0uo8

Cançó a Spotify: https://open.spotify.com/track/6NMY2MDVipUjeEjOZJgfwr

Material gràfic per a premsa: https://we.tl/6eWkWdFHS6

Descarregar mp3 cançó: https://bandcamp.com/download?
id=2617061024&ts=1526889821.4249648726&tsig=de9c86dfa343e9209483d4ca4737926e&type=
track

Contacte: contacte@silviatomas.net

Informació actualitzada i recull del ressò a premsa: silviatomas.net/no-callarem

Etiqueta a les xarxes socials: #Perseguidas
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Manifest #NoCallarem:

Els últims anys hem viscut un increment de la repressió exercida sobre la llibertat d’expressió i 
manifestació. A les diferents actuacions de l’Audiencia Nacional actuant amb criteris polítics 
conservadors es va sumar la Ley Mordaza i la reforma del Codi Penal com a einas de censura i 
control. Les darreres condemnes dels cantants Valtònyc, Pablo Hasél, els judicis contra La 
Insurgencia, tuitaires, humoristes, periodistes i una llarga llista d’activistes socials, la retirada 
d’obres d’art o el segrest del llibre Fariña ens obliga a organitzar-nos per donar una resposta 
contundent.

#NoCallarem mentre hi hagi lleis per emmordassar-nos. #NoCallaremos mentre hi hagi una sola 
persona represaliada a l’Estat espanyol per expressar-se, actuar o pensar de manera contrària al 
règim. #NonCalaremos mentre hi hagi activistes perseguides per denunciar vulneracions de drets 
humans. #NunVamosCallar mentre es persegueixin persones tan sols per expressar opinions a les 
xarxes socials. #EzGaraIsilduko mentre es limiti la llibertat de creació artística, mentre es retirin 
peces d’art, mentre se censuri la literatura, mentre es coarti l’humor i la sàtira, mentre se censurin 
lletres de cançons. #NonCararam mentre es vulgui empresonar a cantants, humoristes, artistes, 
activistes. #NoCallarem mentre hi hagi persones a la presó per les seves idees. #NoCallaremos 
perquè demà pots ser tu.


