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Aquest document està dissenyat per ser llegit al mòbil. 
Estalvia’t d’imprimir-lo i el planeta t’ho agrairà.

Amb la col·laboració de Amb el suport de

HORARI
De dimecres a dissabte  
a les 20.00 h
Diumenge a les 18.00 h

DURADA 
1 h 45’ aprox.

LLOC 
Gràcia

IDIOMA
En català

ACCESSIBILITAT
Assistència auditiva  
a través del mòbil

Divendres accessibles
01/04 audiodescripció
22/04 sobretítols adaptats

COL·LOQUIS
22/04 postfunció
31/03 a les 18.00 h prefunció 
amb Laura Clos ‘Closca’  
i Adriana Parra
moderat per l’Ad’EC

EDAT RECOMANADA
A partir de 15 anys
(ESO i Batxillerat)

RECOMANAT PEL  
PROGRAMA EDUCATIU

LLIURE ONLINE
Lliure al sofà a partir  
del 15/04 a les 20.00 h
Subtitulat en català adaptat, 
castellà i anglès
7 €

#SíndromeDeGel

Hem parlat amb el Mohamad Bitari,  
el dramaturg amb qui ha col·laborat 
Clàudia Cedó en l’escriptura conjunta  
de la peça, que ens ha fet cinc cèntims  
de tot el procés d’escriptura. 

Els d’Ucraïna sí, i està 
molt bé, però i els altres?
Com n’hem de dir, d’això?
Xicu Masó

Escriure a quatre mans és una experiència 
estranya: tot allò que habitualment, quan 
treballem en soledat, dipositem en el text 
i que és nostre, que el fa nosaltres, tot allò 
que concretem de nosaltres a través del text, 
esdevé en aquest cas un caminar cap a l’altre; 
obliga personalment a abandonar-se en l’altre, 
a redefinir-nos a través del diàleg interpersonal. 

Vaig entrar en aquest projecte a través de 
la Clàudia Cedó que, en un primer moment, 
necessitava un impuls documental, afectiu, per 
tal d’emprendre el projecte: va considerar que 
jo, com a palestí sirià resident a Barcelona, 
havia viscut prou les dues realitats, l’Orient 
i l’Occident, com per poder transmetre-li 
bé i fer-li experimentar profundament què 
significava i significa la relació imaginària entre 
aquests dos mons. 

Vaig entrar en aquest projecte sense saber 
què era la síndrome de resignació. Primer 
vaig començar a llegir Si fossin nens suecs; 
després vaig llegir articles científics sobre la 
malaltia. No vaig poder fer-me una idea real del 
que significava, però, fins que no vaig veure 
el documental Life Overtakes Me: en aquell 
moment ho vaig entendre tot, de dalt a baix. 
La història d’aquesta família iraquiana, l’Eman, 
la Ginar i la Baran, i el seu llarg viatge, no pot 
ser resumida només en el seu exili, en el seu 
trauma. Nosaltres mateixos, des de la nostra 
posició, des de l’Europa fortalesa, hem de 
pensar què esperem que l’Eman ens expliqui, 
quines respostes busquem d’aquesta família, 
sense oblidar que l’obra tracta d’una síndrome 
que afecta els nens refugiats i migrants a 
Suècia. Aquesta síndrome és el vector central 
del material escènic, que estructura tota la 
resta de preguntes.

El procés de documentació ha estat llarg 
i ample: després d’entendre què era la 
síndrome de resignació, vam posar els 
esforços en aconseguir entrevistes i relats 
de persones refugiades a Suècia i Alemanya. 
A més, hem sumat a aquestes històries 
orals, a aquests testimonis de viva veu, una 
selecció documental i un pla dramatúrgic 
de 450 pàgines, hem tractat de desconstruir 
els imaginaris orientals i occidentals a 
través de grans assajos com Orientalisme, 
i en els estudis del dol dels migrants i de la 
representació d’allò Oriental al cinema i a la 
literatura. Tota aquesta feina ens ha permès 
construir les trames dels personatges i el 
tractament dramatúrgic, que ha creat per si sol 
el drama tal com el veieu. L’aprenentatge ha 
estat immens, indescriptible. 

Jo havia escrit poesia, articles, fins 
traduccions, a quatre mans; però des que vaig 
començar a estudiar teatre, als 18 a l’Institut 
del Teatre de Damasc, fins al màster en Estudis 
Teatrals a l’Institut del Teatre de Barcelona, 
no havia tingut mai l’oportunitat d’escriure 
drama amb algú altre. El teatre és una forma 
relacionada amb la verbalitat diària, una forma 
que busca i apareix en la nostra pròpia víscera: 
especialment en una obra que, com aquesta, 
ajunta dos mons que verbalment s’expressen 
en línies perpendiculars. Haver escrit a quatre 
mans amb la Clàudia, haver investigat i posat 
en comú tantes coses amb ella, reflecteix 
plenament el propòsit de l’obra: hem pogut 
elaborar entre nosaltres el mateix intercanvi 
que a vosaltres, com a públic, us proposem.

Mohamad Bitari

INTÈRPRETS 
Sílvia Albert Sopale Margaret 
Läckberg
Muntsa Alcañiz Agatha Bloom
Judit Farrés Linda Mattson
Asma Ismail Eman Hajji
Carles Martínez Christopher 
Röckström
Roc Martínez Ginar Hasan
Ramon Micó zelador sanitari
Jana Punsola Baran Hasan
Manar Taljo Lamya Al-Abed

ESPAI ESCÈNIC I IL·LUMINACIÓ
Laura Clos ‘Closca’

VESTUARI
Adriana Parra

SO I VÍDEO
Joan Gorro

AJUDANT DE DIRECCIÓ
Clàudia Ferrer

AJUDANT D’ESCENOGRAFIA
Sergi Corbera

ALUMNA EN PRÀCTIQUES  
DE GRAU D’ARTS ESCÈNIQUES 
DE L’ERAM
Silvana Llopart

ALUMNE EN PRÀCTIQUES  
DE DIRECCIÓ I DRAMATÚRGIA 
DE L’ITB
Alfons Casal

CONSTRUCCIÓ 
D’ESCENOGRAFIA
Xarli Hernàndez

AGRAÏMENTS
Elisabeth Hultcrantz,  
Maria Viozquez, Amat Calsina, 
Pontos Sánchez, Mònica Rius Piniés,  
Cristina Camps, Cristina Mas, 
Shirin Omar, Rinas Omar,  
Nor Betari i les seves dues filles, 
Amjad Bitari i Abed Al-Haj

Fa dos anys en Xicu Masó em va parlar de la 
síndrome de resignació. Em va colpir aquesta 
estranya malaltia, no sabia que una cosa així 
fos possible. Em va explicar que els passava 
als fills i filles de famílies refugiades, em va 
ensenyar un article i vaig veure la imatge 
d’aquestes nenes. A partir d’aquell moment 
em vaig posar a llegir sobre la malaltia,  
sobre els conflictes dels països d’origen  
dels qui la patien. Vaig topar amb el llibre 
d’una doctora sueca, Elisabeth Hultcrantz,  
una de les primeres en diagnosticar-la i  
fer-ne seguiments i estudis. Al seu llibre,  
ella es pregunta: “què passaria si aquests 
nens fossin suecs?”. Explica tots els casos 
que ha seguit i pots fer-te una idea del 
patiment d’aquestes mares, que ho han fet tot 
pels seus fills, que han abandonat casa seva, 
que han anat a la recerca d’un lloc segur per a 
ells, i que ara han de veure com aquests seus 
fills estan adormits. Vam aconseguir parlar 
amb ella. Al començament de l’escriptura, no 
podia parar de plorar. Era com impossible. 
Era com si no pogués ser. Allò era el reflex cru 
i dur de com Europa gestiona aquesta crisi 
humanitària, de com la sensibilitat d’una nena 
pot acabar somatitzant el dolor d’una família. 
No podia parar de preguntar-me què ha hagut 
de viure un nen o una nena, que són els 
éssers amb més capacitat d’adaptació, per dir 
“prou, no puc més”, adormir-se i no despertar. 
Què ha hagut de viure per desconnectar 
així? Què ha hagut de viure perquè la por 
la paralitzi d’aquesta manera? I la pregunta 
més important: què caldria que hagués viscut 
perquè els d’aquí els donéssim asil? Què 
cal que hagin viscut aquests nens perquè 
nosaltres despertem?

Clàudia Cedó
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dramatúrgia Mohamad Bitari  
i Clàudia Cedó
idea i direcció Xicu Masó

Síndrome  
de gel

23/03 – 24/04
Gràcia
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