
Una mira compartida per                 

visibilitzar les dones 

Dones migrants ... .Mujer com a mo-

del de la modernitat, la seva partici-

pació activa en la política, l'econo-

mia, la societat i la família ... 

Mirades dirigides a abordar el món 

des d'una perspectiva de gènere 

a través d'experiències professionals 

de la vida diària ... 

Dia: Divendres 6 de març de 2020 

Hora: 19:00 

Lloc: Casa Amèrica Catalunya  

      (C / Còrsega 219-Barcelona) 



Dona ... 

Vinc des del ahir, des del passat fosc, 

amb les mans lligades pel temps, 

amb la boca segellada des d'èpoques remotes. 

Vinc carregada de dolors antics recollits per 

segles, 

arrossegant cadenes llargues i indestructibles. 

Vinc de la profunditat de el pou de l'oblit, 

amb el silenci a sobre, amb la por ancestral que 

ha corroït la meva ànima des del principi dels 

temps. 

Vinc de ser esclava per mil·lennis. 

Sotmesa a el desig de la meva raptor a Pèrsia, 

esclavitzada a Grècia sota el poder romà, 

convertida en vestal a les terres d'Egipte, 

oferta als déus de ritus mil·lenaris, 

venuda al desert o canviada com una mercade-

ria. Vaig abonar amb les meves llàgrimes la 

terra que vaig haver de conrear des de la meva 

infància. 

He recorregut el món en milers de vides 

que m'han estat lliurades i he conegut a tots els 

homes de la planeta: els grans i petits, els braus 

I un dia em Doli de les meves angoixes, un 

dia em vaig cansar de les meves trajines, vaig 

abandonar el desert i l'oceà, vaig baixar de la 

muntanya, travesé les selves i confins i vaig 

convertir la meva veu dolça i tranquil·la en 

botzina de vent en crit universal i embogit. I 

vaig convocar a la vídua, a la casada, la dona 

de poble, a la soltera, a la mare angoixada, a 

la lletja, a l'acabada de parir, a la violada, a 

la trista, a la callada, a la bella, a la pobra, a 

l'afligida, a la ignorant, a la fidel, a l'engan-

yada, a la prostituïda. Van venir milers de 

dones juntes a escoltar les meves arengues. 

Es va parlar dels dolors mil·lenaris, de les 

llargues cadenes que els segles ens van carre-

gar a coll. I formem amb totes les nostres 

queixes 1 cabalós riu que va començar a re-

córrer l'univers ofegant la injustícia i l'oblit. 

El món es va quedar paralitzat 'Els homes 

sense dones no caminen! Es van parar les 

màquines, els torns, els grans edificis i les 

fàbriques, ministeris i hotels, tallers i ofici-

nes, hospitals i botigues, llars i cuines. Les 

dones, per fi, el vam descobrir Som tan pode-

roses com ells ... i som moltes més sobre la 

terra! Més que el silenci i més que el pati-

ment! Més que la infàmia i més que la 

misèria! 

Hi participen: dones polítiques: 

•    Erika Torregrosa-Colombia 

• María Carvalho Dantas-Brasil 

• Susana Clerici López -Argentina 

• María Dolores López  Fernández  

Catalunya 

    Modera: Carmen R. Bermúdez  

                 Música  

    Juan Gratiniano y su  arpa 

Organitza 

Col-laboran 
JENNY   LONDOÑO 

Poeta, assagista i contista equatoriana 


