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LLEGEIX-ME EL DOLOR
Maria Martí Teixidor

La xaria és diferent segons els diversos països que diuen que l'apliquen i la
dona hi queda sempre mal parada: lapidació a les acusades d'adulteri (en
contradicció amb el càstig que fixa l'Alcorà), mutilació de genitals, crims
d'honor, matrimonis infantils, burques i altres tipus de vels físics i mentals i un
llarg etcètera. Tot això es reflecteix en aquesta obra, però la Maria Martí ho ha
convertit en pura exquisidesa. Ha sabut criticar i mostrar les brutalitats amb
elegància i sensibilitat. Del dolor aliè n'ha fet poesia.Tant de bo el seu
magnífic treball contribueixi a desfer molts malentesos que pateix l'islam i no
només per culpa de la incomprensió d'occident sinó, i sobretot, per culpa
d'uns fanàtics que es creuen i es diuen musulmans!!! (Dolors Bramon)
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Maria Martí Teixidor

Maria Martí i Teixidor (1998, Banyoles, Girona) viu i estudia Sociologia a la
ciutat anglesa de Newcastle després d'haver estudiat un any als Estats Units.
Àvida lectora des de ben petita, des que va tenir un llapis a les mans no ha
deixat de crear escrivint, dibuixant, i intentant que aquest art tingui un impacte
a escala social. Arran d'un inusual treball de recerca a l'Institut sobre la
creació d'uns contes per contextualitzar la vida de les dones afganeses, les
històries escrites han agafat cos i es publiquen avui, gairebé dos anys
després. Ella, més que l'autora, es considera la portaveu d'aquestes dones;
anònimes, incorpòries i ocultes. Avui només espera que el seu dolor es
llegeixi i es veneri.
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