F.ARTES Plaça Sant Jaume, 17 de setembre del 2018
Bona tarda a totes,
En primer lloc, volem agrair a la Plataforma contra les Violències de Gènere per
donar-nos la possibilitat d’ocupar avui aquest espai públic tan emblemàtic.
D’altra banda, hem de dir que ens horroritza la idea de perquè som aquí, i el pitjor
que és ens tornarem a trobar. Estem aquí per homenatjar les dones assassinades
per la violència masclista.
L'origen de la violència ja el coneixem, el patriarcat. Però el que més ens dol, es
veure i sentir com aquesta societat perpetua la idea de que qui mata és un boig,
i no un fill sa d’aquesta estructura social i cultural que anomenem patriarcat, i
que ens travessa en cada àmbit de la nostra vida.
Les F.artes som un col·lectiu de dones feministes que a través de l’expressió
artística interdisciplinària volem fomentar el pensament crític amb mirada
feminista, fent evidents les opressions del patriarcat, incloses les més subtils.
Avui us presentem una performance part d’un projecte d’expressió corporal i
teatre de l’oprimida que des de fa un any estem portant a varis racons de
Catalunya. “Les hores després” parla de l’assetjament sexual en context laboral,
que moltes dones hem patit i patim als nostres llocs de feina. Avui us mostrarem
la part d’expressió corporal, i esperem veure-us en altres ocasions per a que
pugueu participar en la part de teatre fòrum també.
Tant en context laboral com als altres àmbits de la nostra vida, les dones passem
de la culpa a la vergonya, de la vergonya a la por, també a la por de ser jutjades i
no que no ens creguin. I fins i tot, ens qüestionen tant, que podem arribar a creure
que les boges som nosaltres.
Durant el mes d’agost i fins a dia d´avui són 18 les dones assassinades a l’estat
espanyol en mans de les seves parelles, ex-parelles o familiars, dues d’elles només
durant les últimes 48 hores.
Avui volem retre homenatge a totes elles, amb el nostre cos, i amb la ràbia que
aquests números ens provoquen. Us convidem a acompanyar-nos en aquest acte
de denúncia i a treballar cada dia per aconseguir una societat lliure i sense
violència. Visca la lluita feminista.

