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Fa 50 anys que el col·lectiu queer es va plantar en Stonewall i va decidir que no
anava a permetre que se’ls menysvalorara per ser qui eren, per vestir-se com vestien
o per voler a qui volien.
“Sentir-se com a casa” es tradueix en un sentiment de comoditat i confiança, una
sensació de tranquil·litat que ens permet ser qui som. Fa 50 anys qualsevol jove lgtbi
sabia quin perill corria per vestir-se com volia a sa casa, per anar de la ma amb qui
volia al carrer o per gastar un nom amb el que s’identificara. Per aquesta raó, quan
Sylvia Rivera es va sentir violentada a l’únic lloc on es “sentia com a casa”, el
Stonewall, simplement perquè un policia no entenia que ella era una dona més i es
vestia com a tal, no va tindre altra opció que defensar-se. La policia es va endur a la
força a Sylvia i a altres dones per “no portar roba del seu gènere”, i davant aquesta
situació els assistents a la festa organitzada per Marsha P. Johnson van decidir fer
sentir la seua veu i tornar els colps, començant així les revoltes d’Stonewall i marcant
un moment històric per al col·lectiu, marcant l’inici de la lluita.
Fa 50 anys gays, trans i diverses persones lgtbi van ixir al carrer a defensar que no
havien de justificar qui eren, a qui volien i com es sentien, i per això avui tornem a
cridar i reivindicar que persones queer no son fetitxes ni joguets ni freaks, sinó
persones orgulloses que mai més tornaran a celebrar en secret.
L’homofòbia, la bifòbia, la transfòbia, i en general qualsevol odi que es dirigeix
contra el col·lectiu LGTBI és un atac directe contra la igualtat i llibertat de les
persones que el componen. Per això, ens manifestem i cridem ben fort que no anem
a permetre que continue esta situació d’opressió, eixim orgulloses al carrer a
demanar el que és just: respecte.

