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“Escric sobre el maltractament  
de gènere des dels mites grecs”

L’ escriptora Marta Pérez i Sierra, amb el trofeig del XVI Premi de Poesia Agustí Bartra. ALBERTO TALLÓN

Sí. Sobre Pegàs, se li acosta per l’aire i 
el mata enfonsant en la seva gola una 
llança amb una punta de plom, que 
es va fondre amb el foc que el mons-
tre exhalava i el va ofegar. Bel·lerofont, 
gràcies a aquesta gesta, acaba esde-
venint rei, la qual cosa fa que perdi la 
innocència i el seny. Es torna vanitós,  
superb, per l’èxit aconseguit, fins que, 
es clar, rep una lliçó d’humilitat.  

Un mite molt bonic i alliçonador. 
Però, que hi té a veure amb el mal-
tractament de gènere? 
La meva hipòtesi, diguem-ho així, 
és que les dones, en el curs de la 
seva vida, són sempre assetjades 
per algú, amb algun grau de violèn-
cia, com la Quimera. Llavors apa-
reix algú que les salva, un heroi 
com Bel·lerefont, però aquest “sal-
vador” després desenvolupa mol-

ta supèrbia i les acaba maltractant. 
I l’última sortida de la dona és el ca-
vall Pegàs, és a dir, ser capaç d’ima-
ginar alguna cosa per sobreviure.  

 
Quin paper té Pegàs en el llibre? 
Simbolitza que l’home no pot vèncer 
l’exaltació imaginativa si no és a con-
dició que vinguin en el seu ajut les qua-
litats espirituals i sublims. Pel filòsof 
Richard Wilhelm, Pegàs és el símbol 
dels pensaments que van més enllà 
dels límits de l’espai i del temps. És amb 
aquestes bases que he escrit aquest lli-
bre, format per molts poemes curts. 

Formalment, aquests poemes? 
He vigilat moltíssim la musicalitat, 
mantenint un ritme intern. Són es-
crits en versos lliures, de rima blan-
ca, intentant jugar molt amb les 
imatges, que no siguin òbvies.  

¿Han estat difícils d’escriure? 
Sí, molt. Vaig adonar-me que la pri-
mera versió l’havia escrit massa des 
de l’estòmac, implicant-me massa. 
De manera que vaig haver d’allu-
nyar-me del poemari, i tornar-hi un 
temps després, per a reescriure’l. 

També alguns llibres de Bartra 
s’inspiren en mites. La seva influ-
ència hi és a “Punta de plom”? 
No. La meva poesia és molt dife-
rent. Sempre hi ha autors que et 
marquen, però. Josep Ramon Bach 
m’ha fet fixar en la capacitat de les 
imatges poètiques per a dir sense 
dir, quan semblen abstractes però 
produeixen sensacions que fa que 
la poesia funcioni, que és el que in-
tento fer. També Sònia Moll m’ha 
marcat com a poeta, i també com 
a persona. 

Santi Palos 

En la mitologia grega va trobar Mar-
ta Pérez i Sierra (Barcelona, 1957) la 
inspiració, i el món d’al·lusions sim-
bòliques, psicològiques i culturals 
que necessitava per escriure els po-
emes sobre el maltractament de gè-
nere de  “Punta de plom”, el llibre 
que li ha valgut el premi Ciutat de 
Terrassa-Agustí Bartra d’aquest any.  
Una edició que ha batut rècord de 
participació, amb la barbaritat de 
89 originals presentats, dels quals 
el jurat, que formaven Jaume Aulet, 
Neus Aguado, Antoni Clapés, Xavi-
er Macià, i Llorenç Soldevila, amb 
Jordi F. Fernández com a secretari, 
va decidir per unanimitat que 
“Punta de plom” era mereixedor del 
premi. Pagès Editors publicarà el lli-
bre a començament de l’any vinent.  
 
Com va sorgir “Punta de plom”? 
Jo venia d’escriure  un poemari 
(“Escorcoll”, que va guanyar el pre-
mi Ciutat d’Alcoi) que parlava de 
dones a la presó. Anava força a pre-
sons, com a voluntària de la bibli-
oteca, i vaig conèixer dones mal-
tractades, que havien patit violèn-
cia de gènere. Per explicar la meva 
reflexió sobre el tema he escrit 
aquest llibre, en què parlo del mal-
tractament a través de la llegenda 
grega de la Quimera i Bel·lerofont. 

Què és exactament la Quimera? 
Un monstre de tres caps, que treia 
foc per la boca i devorava gent i 
bestiar. Se’l pot considerar sinònim  
de la imaginació perversa que ha-
bita la psique, en les seves tres for-
mes: la vanitat (el cap de la serp), la 
perversió sexual i els instints des-
controlats (la cabra) i la perversió 
social i la crueltat (el lleó). El rei de 
Lícia busca un home que el mati. 

I Bel·lerofont, amb l’ajuda del ca-
vall alat Pegàs, ho aconsegueix. 

b r e u s

Tremosa explica 
“Què fan els bancs 
centrals?” 
Basant-se en la seva experièn-
cia com a economista, polític i 
parlamentari europeu, Ramon 
Tremosa ha escrit el llibre “Què 
fan els bancs centrals?”. El pre-
senta avui a les set de la tarda a 
la llibreria la Temerària (c/Go-
leta, 7), en un acte amb Ramon 
Talamàs,  president de la Cam-
bra de Comerç de Terrassa. En 
el llibre, Tremosa afirma que la 
nova política monetària dels 
bancs centrals està ara més in-
fluida per la classe política i pel 
nou autoritarisme polític emer-
gent en països com Estats Units 
o Brasil. 
 

Oriol Izquierdo 
parla de l’obra              
de Joan Brossa 
Joan Brossa (Barcelona, 1919-
1998) és un dels noms essenci-
als de la poesia i les arts plàsti-
ques catalanes del segle XX. 
L’escriptor Oriol Izquierdo, ex-
director de la Institució de les 
Lletres Catalanes, explicarà la 
seva  obra a la conferència “Joan 
Brossa: el pedestal és el llen-
guatge”,avui a dos quarts de 
vuit, a l’Ateneu Terrassenc. L’ 
acte l’organitza l’Associació de 
Poetes Terrassencs. També a l’ 
Ateneu, avui a les sis de la tar-
da, s’hi fa un club de lectura so-
bre la novel·la “Solitud” de Víc-
tor Català. 
 

Jam session amb 
Pau Gurpegui               
al Cafè de l’Aula 
Cada dimarts a les nou del ves-
pre, el Cafè de l’Aula (c/ Volta, 
37) acull una jam session, d’en-
trada gratuïta. La d’avui la pro-
tagonitzen Pau Gurpegui (bate-
ria), Joan Martí (saxo tenor), Vi-
cente Marín (piano) i Marc Sán-
chez (contrabaix).
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■  Avda. de Can Jofresa, 85 - Terrassa. Parc 
Vallès, autopista C-18, sortida Sta. Marga-
rida. Tel. d’informació i reserves: 902 333 
231. Tel. venda d’entrades: 902 333 231. 
 

■ LOS ÁNGELES DE CHARLIE 
Digital: 16:00 18:30 20:10 22:00 
■ PUÑALES POR LA ESPALDA 
Digital: 15:55 18:40 20:20 21:20 
■ ADIÓS 
Digital: 16:00 18:30 21:35 
■ BAYALA: UNA AVENTURA MAGICA 
Digital: 15:40 17:40 

■ EL TRAIDOR 
Digital: 15:50 18:50 21:50 
■ ESTAFADORAS DE WALL STREET 
Digital: 15:45 22:30 
■ FROZEN 2 
Digital: 15:45 16:35 17:30 18:00 18:50 19:45 
20:15 21:15 22:30 
Català: 16:15 

■ JOKER 
Digital: 16:30 19:00 21:00 
■ LA GRAN MENTIRA 
Digital: 16:05 18:30 21:05 
■ LA ODISEA DE LOS GILES 
Digital: 16:50 19:20 21:50 
■ LAST CHRISTMAS 

Digital: 15:40 18:05 22:00 
■ LE MANS ‘66 
Digital: 15:45 18:45 21:45 
■ LEGADO EN LOS HUESOS 
Digital: 16:10 18:40 20:00 22:00 
■ MALÉFICA: MAESTRA DEL MAL 
Digital: 16:00 18:30 
■ MIDWAY 
Digital: 15:50 18:40 21:30 
■ MIENTRAS DURE LA GUERRA 
Digital: 22:30 
■ SI YO FUERA RICO 
Digital: 16:20 18:00 19:00 21:10 22:30 
■ TERMINATOR:DESTINO OSCURO 
Digital: 15:50 21:25 

TEATRE 

 

■  EL SOCIAL TEATRE presenta: ELS PASTO-

RETS (Lluquet i Rovelló) Al Teatre PRINCIPAL 

els dies 26, 28, 29 de desembre i 1, 4, 6 de ge-

ner (tots els dies a les 18.30h) Venda anticipa-

da d’entrades: Per internet a entrades.elso-

cial.cat o presencialment a la secretaria del 

centre, al carrer Font Vella 40, els dies feiners 

de 19 a 21 hores. Amb 99 edicions som els més 

antics de Catalunya en la versió més popular, 

la de Josep M. Folch i Torres 

 

■  PER QUINZÈ ANY CONSECUTIU La Compa-

nyia de Teatre 34 Passes, presenta el seu ja clàs-

sic CONTE DE NADAL, De Charles Dickens, 

però aquest NADAL amb una versió molt i 

molt ESPECIAL, doncs serà interpretat única-

ment i exclusiva per la nostra pedrera INFAN-

TIL I JUVENIL, com a celebració tambè del 15è 

aniversari de 34 Passes. 

Els dies 25 de desembre a les 22h i 28 i 29 a les 

18 h. a la Sala Xavi Sallent, C/ Pere Fizes, 25, 

de Terrassa. Informació: 620 526 339 - 639 426 

324. Menors de 10 anys acompanyats d’un 

adult, Entrada Gratuïta. (Previa reserva i amb 

un màxim de tres menors per adult.)  En aca-

bar les funcions, cava i torrons per a tothom. 

www.34passes.com - info@34passes.com
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