
www.diaridegirona.cat
RECICLEU-ME

DdG
DIARI CONTROLAT PER L’OFICINA DE JUSTIFICACIÓ DE LA DIFUSIÓ. PROHIBIDA QUALSEVOL REPRODUCCIÓ ALS EFECTES DE L’ARTICLE 32,1, PARÀGRAF SEGON DE LA LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES.

Marta Vergonyós, d’Esclanyà,
presenta el 3 de novembre a
Barcelona «Empieza en ti», un
documental sobre les possibilitats
de canvi per a les dones víctimes de
maltractament. El 28 es projectarà
al Teatre Municipal de Palafrugell

Se li van obrir amb facilitat aques-
tes dones?

No, la veritat és que el procés va ser
llarg, ho vaig haver de treballar molt de
temps. La clau van ser les trobades set-
manals on organitzàvem treballs artís-
tics. A partir d’aquí va anar naixent la
confiança.

Jo he assistit a converses en què es
deia que qui no pega de tant en tant la
dona és un calçasses.

Ésquehemdetenirclarquehihauna
violènciaestructural, fruitdelmateixsis-
tema. La violència masclista és part de
tot un sistema que és masclista. La vio-
lència en la parella és el que surt a la
llum, però darrere hi ha tota una basti-
da, i és aquesta bastida la que s’ha de
sacsejar.

Comahomeemfaunamicadepor
el seu documental: no ens deixarà
malament a tots?

He,he,no.Elqueproposoésunaanà-
lisi radical de com estem funcionant
com a societat. Sovint hi ha una corti-
na de fum que tendeix a creure que
aquestes propostes són «contra» els
homes. I no és així, plantejo reflexions.

Lideuenhaverexplicathistòriesper-
sonals realment dures...
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«La violència
masclista és part
de tot un sistema
que és masclista»

Marta Vergonyós
A vegades, més que la violència fí-

sicaoexplícita, m’impressiona lavio-
lència silenciosa. Potser precisament
perquè no és visible.

El documental tracta de l’art com
a motor de canvi per a aquestes
dones. De quina manera influeix?

Almenysbasant-meenlamevaex-
periènciaenaquestprojecte,hihaun
fet clau: recuperar un espai propi. En
aquest cas, l’espai propi és la creati-
vitat. O el procés creatiu, sigui aquest
quin sigui: poesia, fotografia perfor-
mances, collages...

Recuperen l’autoestima?
Molt més que això. L’art et retorna

atumateix.Ladonaquehafetaquell
dibuix, aquella foto, el que sigui, tor-
na a saber que té un espai propi, ge-
nuí. L’experiència creativa ofereix
aquest retorn a un espai de dignitat
personal.Hohevistclaramentdurant
el procés de fer el documental.

Tinc entès que arriben a agafar-
se amb cert humor els fets pels
quals van passar. Això és possible?

Mésquehumor,elquemostrenen
el documental és que una cosa tren-
cada i reparada és més vella que una
cosa nova. La violència masclista ha
deteniruncrèdit limitat, iaquestpas-
sa per recuperar el timó de les seves
vides. Donen exemple en aquest
sentit, poden ser una referència.
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«La violència
masclista ha de
tenir un crèdit
limitat, i això
passa perquè
les dones
recuperin el
timó de les
seves vides»

El documental
es presenta dins
de la 23a Mostra
Internacional de
Films de Dones de
Barcelona
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imecres vaig dinar de
primer plat a un restau-
rant de Collsuspina
(Moainès) mongetes

blanques amb botifarra i cansala-
da; de segon, costelles de cabrit. Les
altres dues persones que m’acom-
panyaven van fer el mateix. Era la
manera de celebrar l’informe de
l’OMS, que ens descobria que se-
gons quin tipus de carn era perjudi-
cial per la salut. Òbviament, vaig
pensar que aquell que cada dia
mengi pastanagues i api tampoc
pot tenir molt bé la salut. Com sem-
pre, tot és qüestió d’equilibris i qua-
litat de l’aliment. Hi ha enciams de
plàstic que venen embolicat a se-
gons quins supermercats que fan
angoixa només de veure’ls. I la frui-
ta tan neta i polida? Una de les co-
ses que em sobtava més dels meus
anys vivint a Nova York eren aque-
lles pomes i altres fruites de color
brillant del mercat Fairway. Hau-
rien passat tants controls higiènics
que feien fins i tot por. Un amic que
té gallines em comentava fa uns
dies que la filla d’uns amics que els
van visitar es va quedar sorpresa
que els ous no tinguessin números.
Pensava que eren ous falsos. Sort
que les gallines no se’n van assa-
bentar, si no els entra un atac. És
cert que menjar segons quins em-
botits en excés és dolent per a la sa-
lut. A l’Argentina quedava parat de
veure com molta gent menjava carn
per esmorzar, dinar i sopar. Per
això, els homes argentins, sobretot,
tenen alts índexs de càncer colorec-
tal. Hi ha qui pensa que la pasta, pel
fet de ser preparada, tampoc pot
anar del tot bé. Més, si no es crema
fent exercici després. Tenim la sort
de ser mediterranis i poder menjar
de tot una mica. En la variació hi ha
la resposta. Que l’OMS no ens pren-
gui el pèl, que ja som grans.
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