
Ofelia föddes i en fattig bergsby i Spanien, där inbördeskriget 
fortfarande kastade mörka skuggor. Hon förnekades av sin far 
och växte upp fjärran från sin mor som hon förenades med 
först vid 11 års ålder. Hon levde sina ungdomsår i Madrid 
under Francos förtryck och med en stormig familjesituation. 

Hennes mor gick bort vid unga år. Tyngd av den sorgen men 
med en spirande äktenskaplig lycka i bagaget seglade Ofelia 
mot en tidigare okänd horisont. I den unga demokratin i Chile 
fann hon sitt nya hem som läkarhustru. Hon följde den 
politiska omvälvningen på nära håll i kretsen kring Salvador 
Allende, och fick därför också uppleva militärmaktens terror 
på nära håll. Under de nätter hon skrivit sin berättelse har hon 
öppnat många dörrar som hon trott att hon för alltid stängt i 
sitt inre. 

Kärleken och Ofelias ståndaktighet räddade familjen som 
förvisades till det nya landet Sverige, dit hon kom med make, 
barn, och öppna sår i själen 1974. Sedan dess är hon bosatt i 
Uppsala.Hon valde i det längsta att tro på sitt äktenskap men 
hennes nyvunna självkänsla gjorde till slut att hon förmådde 
frigöra sig från en ohållbar situation. Men ingenting är svart 
eller vitt, det är inte så lätt som att bara sluta älska.

Ofelias berättelse är personlig, men hon vill samtidigt ge 
röst åt dem som inte fick höras och resa ett minne över dem 
som inte förtjänar att glömmas. Hon visar kvinnlig styrka och 
drivkraft, förmågan att kunna resa sig och gå vidare.
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