EL NOU DESPERTAR.

Aquest relat parla de tres dones de diferents zones d’Espanya que han patit

maltractament tan psicologic com físic i cadascúna ho ha viscut d’una manera

completament diferent i ho ha expressat amb la seva llengua dintre d’un taller

dirigit a dones maltractades. Escoltem-les doncs sense fer-nos cap mena de

judici ni perjudici.

Mujer pelegrina: MIS PIES

Pies desnudos que andan un largo camino de desesperación

Es el del caminante que busca el amor eternal

Sentimientos en medio de un gran bacio y una gran frustación

Encontrando en su meta la paz espiritual

Siendo consciente de su mal llega a su máxima culminación.
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Dona cristiana catalana: JO ET CANTO A TU ANGEL DE LA GUARDA

Jo et canto a tu Àngel de la Guarda i dona’m fe en Déu.

Et canto amb el cor de dona i uns passos cansats

són els passos del dia a dia esgotadors i fustigats.

Passos honrats d’una dona treballant vuit hores sense parada.

Dintre la llar fa més hores, no descansa i viu desanimada .

Els qui l’ envolten la prenenen per boja

i d’on no hi ha diuen que no hi raja.

Jo et canto a tu Àngel de la Guarda i dona’m fe en Déu.

Et canto amb el cor de dona i uns passos cansats

són els passos del dia a dia esgotadors i fustigats.

Mujer de Madrid: ¡YA SALE EL SOL COMPAÑERAS!
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¡Ya sale el sol compañeras!

¡Despertar ya perezosas!

Esa niebla en el ambiente que se esparció

no nos dejaba ver pero de pronto desapareció.

Cuantas veces caímos borrachas

viéndonos en el espejo rojas.

Acabamos hartas de tanto alcohol y medio tumbadas

y cada una sumida en la mas absoluta oscuridad y perdidas

Por eso os digo yo compañeras:

¡Ya sale el sol compañeras!

¡Despertar ya perezosas!

Resposta dona encarregada del taller a Barcelona:
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L’ANGOIXA.

Un plor amarg, un crit desolat

Això no està permés!

El pensament més negre i amagat

un malsón em empés!

La tristesa més profunda

la culpa més fonda!!

El cor s’emporta la raó oblidada

crean així una presó ben ballada!!

Després d’això els va donar una cosa molt important per a qualsevol persona.

Era una fulla amb els drets asertius de cada individú tan sigui per home com

dona. Totes és van quedar de pedra, doncs mai les havien parlat d’aquella

manera i després d’això, van anar la manifestació de la dona, el 8 de Març.
Pseudonim: Karin Teuchi
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