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L’art que cura el dolor de la violència

® L’artista empordanesa Marta Vergonyós projecta arreu de l’Estat «Empieza en ti» basat en l’experiència de dones maltractades
FIGUERES | SÒNIA FUENTES

La cineasta i artista visual empordanesa Marta Vergonyós retrata en el film Empieza en ti el
procés de transformació d’un
grup de dones que han viscut situacions de violència a través de
l’art com a forma de construir la
resiliència. Es va estrenar a la
Mostra de Films de Dones de Barcelona i durant la setmana passada s’ha projectat a Madrid on el
film ha servit per obrir debat amb
altres dones i amb el públic en general: “El documental té la capacitat d’arribar a les persones que
han patit o pateixen maltractaments, per això se’n vol fer màxima difusió” explica l’artista.
Coincidint amb el Dia Internacional per a l’eradicació de la Violència de Gènere, el 25 de novembre, el film també es podrà veure
a poblacions com ara Palafrugell
el dia 28 d’enguany i properament
arribarà a Figueres.
La majoria d’escenes d’aquest
documental s’han rodat a Sant
Martí d’Empúries i a Palafrugell,
on viuen les protagonistes. Totes
elles han patit situacions de violència masclista i s’han implicat
de forma col·laborativa en el film,
per exemple han sortit amb la càmera a gravar i fins i tot han elaborat part del guió. El projecte,
però, arrencà ja el 2005, amb la
complicitat de l’Ajuntament de
Palafrugell i des de llavors moltes
dones s’han beneficiat d’aquesta
experiència. L’objectiu era treballar en la recuperació de dones
maltractades, però llavors no tenia vocació de convertir-se en un
projecte cinematogràfic. “Quan
les participants descobreixen com
l’art, la poesia o la pintura els ajuda a superar el dolor d’aquesta
etapa de les seves vides, sorgeix la
proposta d’explicar-ho en un documental”.
Empieza en ti combina els testimonis a càmera de les protagonistes, els seus treballs als tallers
i les seves reflexions. El resultat no
podia ser més esperançador:

ACTES A FIGUERES

1 FIGUERES
 Jornada tècnica. Adreçada
a professionals i a tota la ciutadania
 Ajuntament.  Dia 25 al matí

2 FIGUERES
 Memorial en record a les
dones assassinades. Lectura del
manifest, acte simbòlic d’homenatge i manifestació silenciosa.  Plaça
Ajuntament i carrers de vianants. 
Dia 28 a partir de les 19.00 hores.

3 FIGUERES
 Xerrades. Adreçades al
grup d’apoderament de la dona gitana; a alumnes de 4t d’ESO de l’Institut Deulofeu i al grup d’homes i dones del Centre Penitenciari.

4 FIGUERES
 Nova difusió del servei

Un grup de dones a la platja. Les escenes han estat rodades a Sant Martí d’Empúries i Palafrugell. EMPORDÀ

“M’he curat” diu una de les dones
conscient de les eines que ofereix
l’art en el procés terapèutic. La cineasta ho té clar “el film parteix de
la tesi que la bellesa té una capacitat restitutòria davant l’horror i
el dolor”, una realitat que permetrà a moltes dones iniciar el canvi i deixar enrere el dolor.
Memorial, a Figueres
A Figueres s’han programat diferents actes al voltant del 25 de novembre. El Grup de Dones de l’Alt
Empordà-Glòria Compte prepara dissabte, a partir de les set de la
tarda, un Memorial a totes les dones assassinades a l’estat aquest
any amb la lectura del manifest
contra la violència de gènere:
“Després enlairarem un globus i
apagarem una espelma, en memòria de cada dona assassinada”
explica la presidenta Carme
Bosch. L’acte clourà amb una manifestació silenciosa pels carrers.

d’atenció telefònica 900 900 120,
línia d’atenció a víctimes de violència masclista: als centres educatius i formatius de la ciutat.

Una nova proposta compromesa d’El Paller
ma d’afecte, suport i solidaritat
entre les persones.

L’ACTE

HUG (ABRAÇADA)
 Ecomuseu Farinera de Castelló
d’Empúries.  Dia 27 de novembre
a les 20.00 hores

CASTELLÓ D’EMPÚRIES | S. F.

Des de fa 10 anys, la Companyia El Paller col·labora amb
l’Àrea de la Dona de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries,
aportant el seu granet de sorra
en la conscienciació i lluita per
aturar la violència envers les dones, aquí i arreu del món.
Aquest divendres, a l’Ecomuseu
Farinera de Castelló d’Empúries s’estrena l’espectacle Hug
(abraçada). Es tracta d’una
col·laboració de la companyia

Foto: M. Quintana; disseny: E.Pujol

El Paller i l’artista Pilar Farrés que
parteix de l’abraçada com a for-

Dansa reivindicativa
La performance de Dolors Yglesias i Emma Teixidor de la Cia.
El Paller descobreix en el moviment i en la dansa una forma de
reivindicació i de conscienciació
social. L’objectiu és reflexionar
sobre la importància de brindar
afecte a les víctimes de la violència de gènere i de donar-li suport
amb estima perquè puguin superar de forma positiva les seqüeles
de les situacions de maltractament. L’acció finalitza amb un
curiós experiment d’expressió,
proposta de l’artista Pilar Farrés
i està acompanyada per una mostra fotogràfica entorn de l’abraçada de l’artista Anna Morera.

