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Com ja va fer amb El metge de 

Lampedusa, Xicu Masó s'endinsa un 

altra vegada en la crisi migratòria cap 

a Europa, ara acompanyat per 

Mohamad Bitari i Clàudia Cedó. 

Aquest projecte parteix de l'estudi de 

la metgessa Elisabeth Hultcrantz 

sobre la 'síndrome de la resignació', 

observada ja a Suècia als anys 90 del 

segle xx, que afecta infants i joves 

provinents de l'Est, de Síria i 

particularment a la minoria religiosa 

yazidita. Una malaltia que porta a la 

letargia en resposta al trauma del 

desarrelament. 
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Sinopsi 
 
A finals del noranta va aparèixer a Suècia un fenomen únic que semblava que 

afectava només als nens i joves refugiats. Els casos van continuar durant dues 

dècades fins arribar a un pic de 350 casos entre el 2004 i 2005. Nens i joves 

que deixaven de comunicar-se i menjar per endinsar-se en una estranya 

letargia, propera a l’aparença del coma. No sense debat, la comunitat mèdica 

va denominar aquest fenomen com a ‘síndrome de resignació’. Aquest és el 

rerefons documental –amb el llibre de la metgessa Elisabeth Hultcrantz per font 

principal– que han fet servir Xicu Masó i Clàudia Cedó per construir una 

metàfora sobre la insuportable angoixa dels qui viuen tenallats per la por de 

tornar a un lloc de mort i sofriment, del qual van poder fugir. Una amenaça que 

es fa massa present quan l’esperat lloc de acollida no acaba per resoldre el seu 

status i els deixa als llimbs. Suècia vas ser un dels països més oberts als 

refugiats fins el creixement de la ultradreta, precisament a finals del segle xx. 
 

El projecte és una construcció poètica que farà servir diverses dimensions per 

ficar-se en la ment d’aquests cossos que han dit prou, que es desconnecten del 

món. Un mirall brutal que els creadors col·loquen davant del públic sobre la 

violència del desarrelament i el malson del passat que pateixen els refugiats, 

que continua amb l’esperit de denúncia que també era el motor de l’anterior 

muntatge de Xicu Masó. 

 

 
 

 

MÉS INFO 

https://www.teatrelliure.com/ca/sindrome-de-gel 
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En paraules dels dramaturgs 
 

 

Síndrome de gel és la història de l’Eman. 

 

La història d’una dona que marxa de l’Iraq, a l’agost del 2014, fugint del 

genocidi de Sinjar i arriba a Suècia després del llarg viatge que suposa deixar 

el teu país amb les teves dues filles. A l’agost del 2014, l’OTAN va bombardejar 

la zona del nord d’Iraq, i després va arribar el Daesh. En alguns pobles de la 

zona del nord d’Iraq van fer setges: mataven els homes, feien esclaves les 

dones, s’enduien els nens per entrenar-los militarment. Moltes famílies van fugir 

al Mont Sinjar, i allà es van amagar, per després anar fins a Europa, a demanar 

asil.  

La història de la Eman Hajji és la història d’una d’aquestes dones. Ella arribarà 

a Suècia, on aconseguirà un permís de residència temporal. Però l’any 2016 a 

Suècia, hi ha un canvi en la legislació d’estrangeria. Un canvi important que 

afecta a la concessió de permisos de residència. A més, Europa considera que 

la situació a l’Iraq ha millorat i ja no es considera causa major que aquestes 

persones tinguin asil a Suècia, així que deixen de renovar permisos. Però 

l’Eman no té casa, no té recursos, no li queden familiars a l’Iraq. Han 

bombardejat el seu barri. El Daesh encara és allà. No pot tornar. No renovar 

permisos posa a aquestes famílies en una situació d’alt risc i les aboca a una 

immensa por que els nens perceben. A partir d’aquí la filla gran de la Eman, la 

Baràn, comença a experimentar els símptomes d’una malaltia que es diu 

‘síndrome de resignació’. Una malaltia que existeix, que s’està donant a Suècia 

actualment, que afecta a nens i nenes de famílies refugiades. Una malaltia que 

va començar a l’inici de la dècada del 2000, quan més de 400 nens i nenes van 

ser diagnosticats amb el que primer es qualificava de “pacients apàtics”, una 

estranya malaltia que allunyava els nens refugiats de la realitat. Primer 

deixaven de parlar, després de jugar, de menjar... i acabaven entrant en una 

mena de coma, un estat catatònic. Els havien d’alimentar amb sonda. Eman 

haurà de lluitar per aconseguir el Permís de Residència Permanent mentre té 

cura de les seves dues filles, la Baràn i la Ginar, amb l’ajuda de Lamya Al-

Abed, una noia d’origen siri que acaba de perdre el seu pare; l’Agatha Blom, 

una metgessa a punt de jubilar-se; la Linda Mattsson, una assistent social que 

porta massa temps sense creure en el sistema i Margaret Ekpo, una psiquiatra 

que manté un pols personal pels seus drets amb Christopher Rockström, un 

director d’hospital enamorat de la socialdemocràcia d’Olof Palme. 

 

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 hi 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 de les persones que la patien. Vaig topar amb el llibre d’una doctora 

sueca, la Doctora Elisabeth Hultcrantz, una de les primeres a diagnosticar i fer 

seguiments i estudis sobre l’estranya malaltia. 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 
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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 reflex cru i dur de com Europa està 

gestionant aquesta crisis 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 son 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 hi donéssim asil? Què cal que hagin viscut 

aquests nens perquè nosaltres despertem? 

 

Síndrome de gel és una ficció, l’hem escrit amb Mohamad Bitari, però té molts 

punts en contacte amb la realitat. A banda del treball en una profunda 

documentació de dos anys, he tingut la sort de compartir l’escriptura amb 

Mohamad Bitari, un dramaturg que coneix bé aquesta crisi humanitària que és 

la crisi dels refugiats, perquè l’ha viscut en pròpia pell. L’escriptura a quatre 

mans per mi ha estat de profund aprenentatge, no ho havia fet mai. Recordo 

que Mohamad em va recomanar la lectura d’alguns llibres com Orientalisme 

d’Edward Said, un minuciós anàlisi de la història de la literatura, de com des 

d’occident hem dibuixat sempre el que és o ha de ser orient per tal que alimenti 

la nostra pròpia imatge. Llegir a Said em va fer ser conscient del biaix en la 

pròpia mirada, com si et posessin un mirall al davant, i de la necessitat 

d’apropar-nos per construir relats més rics i amb més prismes.  

 

 

Clàudia Cedó 

 

 

 

 
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 al projecte de Síndrome de gel 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 sobre les dues realitats, Occident i Orient, com per 

a poder transmetre-li bé, fer-li experimentar profundament, el que suposava i 

suposa la relació imaginària entre aquests dos mons.  

 

Vaig entrar al projecte sense conèixer què era la ‘síndrome de resignació’. 

Primer vaig començar a llegir Si fossin nens suecs, de l’Elisabeth Hultcrantz; 

després vaig llegir articles científics sobre la malaltia. No vaig poder fer-me una 

idea real del que suposava, però, fins que no vaig veure el documental Life 

Overtakes Me [La vida em supera]: en aquell moment ho vaig entendre tot, de 

punta a punta. La història d’aquesta família iraquiana, Eman, Ginar i Baràn, i el 

seu llarg viatge, no pot ser resumida només en el seu exili, en el seu trauma. 
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Nosaltres mateixos, des de la nostra posició, des de l’Europa Fortalesa, hem de 

pensar què estem esperant que Eman ens expliqui, quines respostes busquem 

d’aquesta família, sense oblidar que l’obra tracta d’una síndrome que afecta als 

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 del contacte de la 

Clàudia, i d’entendre què era la ‘síndrome de resignació’, vam posar els nostres 

esforços a 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 dramaturgista de 450 pàgines. 

Hem tractat de deconstruir els imaginaris oriental i occidental 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 la literatura. Tota aquesta feina ens ha 

permès construir les trames dels personatges i el tractament dramatúrgic, que 

ha creat per sí sol el drama tal i com el veieu. L’aprenentatge ha estat immens, 

indescriptible.  

 

Jo havia escrit poesia, articles, fins a 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 la 

Clàudia, 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 
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ENTREVISTA 

Parlant amb l’intèrpret 
Judit Farrés 
 
Com ha sigut el procés de preparació de 

l’obra? Coneixies aquesta problemàtica abans? 

El dia que vam quedar amb la Clàudia i el Xicu a 

Banyoles per explicar-me el projecte que tenien 

al cap, va ser la primera vegada que vaig sentir 

el nom de la malaltia ‘síndrome de la resignació’. 

A partir d’aquest moment em vaig informar llegint 

el llibre de Si fossin nens suecs, de l’Elisabeth 

Hultcrantz i vaig veure el documental La vida em 

supera. Em van passat fils on poder treure 

informació i entendre de què anava tot. 

 

Parla’ns una mica de Linda Mattson, el 

personatge que interpretes. Com viu la situació 

de la mare i les filles refugiades? 

La Linda és treballadora social, treballa per 

Migració des de fa molts anys. Ella va saber de 

l’existència d’aquesta malaltia per la doctora 

Agatha Bloom (que interpreta Muntsa Alcañiz), 

quan tenia 22 anys. Havia acabat la carrera 

aquell mateix any i, des de llavors, quan li 

apareix algun cas de síndrome de resignació, el 

porten juntes. 

La situació de la mare i les filles la porta com 

pot: és una treballadora social, sobreviu a les 

injustícies que recauen en aquestes famílies. 

 

Quin ha sigut el repte més gran per a tu en 

aquest espectacle? 

Nosaltres posem veu, donem veu, som un 

altaveu d’aquest tema i l’exposem a l’escenari a 

partir dels textos de la Clàudia i el Mohamad, 

amb la posada en escena del Xicu. 

Contenir-se és el més complicat i que el treball 

no quedi pla. El tema ja és prou fort i no cal 

subratllar-lo: és molt temptador per a l’actriu o a 

l’actor de fer-ho... 

 

Amb què esperes que el públic se’n vagi a 

casa? 

Que s’emporti el que lliurement vulgui. 
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MÉS INFORMACIÓ 

Qué es el síndrome de la resignación, 
la misteriosa enfermedad que solo 

ocurre en Suecia 
 

Linda Pressly, BBC, Suècia 26/10/2017. Actualitzat el 13/04/2018 

 

Durant gairebé dues dècades Suècia ha estat combatent una misteriosa malaltia: 

la síndrome de la resignació. Afecta només els fills dels que busquen asil i els 

símptomes inclouen un aïllament complet. Deixen de caminar i de parlar, o 

d'obrir els ulls. Eventualment es recuperen. 

 

 

 

 

 

LLEGIR L’ARTICLE SENCER: 

BBC aquí 

 

 

 

 

Podcast: entrevista amb la doctora 
Elisabeth Hultcrantz 
 
Wradio, La W con Vicky Dávila, 26/02/2018 

 

 

 

 

ESCOLTAR L’ENTREVISTA COMPLETA 

https://play.wradio.com.co/audio/3624461/  

 
 
 
 

Documental: Life Overtakes Me 
 

de John Haptas, Kristine Samuelson, 2019 

 
 

 

MÉS INFO 

https://www.imdb.com/title/tt9204606/

  

https://www.bbc.com/mundo/noticias-41762274#:~:text=Durante%20casi%20dos%20d%C3%A9cadas%20Suecia,Eventualmente%20se%20recuperan
https://www.bbc.com/mundo/noticias-41762274#:~:text=Durante%20casi%20dos%20d%C3%A9cadas%20Suecia,Eventualmente%20se%20recuperan
https://play.wradio.com.co/audio/3624461/
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Font: Eram.cat 
BIOGRAFIA 

Xicu Masó 

director 
 
Actor i director de teatre de llarga trajectòria, Xicu Masó es va formar al Teatre 

Lliure fent d’ajudant de direcció de Fabià Puigserver i de Lluís Pasqual. El 1977 

va fundar el Talleret de Salt, l’escola de teatre El Galliner de Girona i la 

productora La Mirada. Actualment també és professor de l'Escola Universitària 

ERAM, adscrita a la Universitat de Girona 
 

Entre les seves direccions convé esmentar El mestre i Margarita, de Mikhaïl 

Bulgàkov (Teatre Lliure, 2004); L’home dels coixins, de Martin McDonagh (Teatre 

Lliure, 2009); Petits crims conjugals, d’Eric-Emmanuel Schmitt (Teatre Poliorama, 

2011); i Mequinensa, adaptació de la novel·la de Jesús Moncada (TNC, 2012). 

Més recentment destaquem L’encarregat, de Harold Pinter (Teatre Lliure); El 

cantador, un text de Serafí Pitarra (Sala Tallers TNC) i El bon lladre, de Conor 

McPherson.  
 

Els seus treballs com a intèrpret inclouen, entre d’altres, els espectacles Hamlet, 

de W. Shakespeare (adaptació i direcció Pau Carrió); Revolta de bruixes, de J. 

M. Benet i Jornet (dir. Juan Carlos Martel Bayod); Frank V, de Friedrich 

Dürrenmatt (dir. Josep Maria Mestres); Adiós a la infancia (una aventi de Marsé), 

a partir de la narrativa de Juan Marsé (dir. Oriol Broggi); Els feréstecs, de Carlo 

Goldoni (dir. Lluís Pasqual); Molly Sweeney, de Brian Friel (dir. Miquel Gorriz i  

Premi Quim Masó 2011); El silenci del mar, de Vercors (Jean Bruller i dir. Miquel 

Gorriz); Tres versions de la vida, de Yasmina Reza; La mel, de Tonino Guerra 

(dir. Miquel Gorriz); Oncle Vània, de Txékhov (dir. Joan Ollé); El fantàstic Francis 

Hardy, de Brian Friel (direcció pròpia), Víctor o els nens al poder, de Roger Vitrac 

(dir. Joan Ollé) o El metge de Lampedusa, a partir de Llàgrimes de sal de Lidia 

Tilotta i Pietro Bartolo (adaptació d’Anna Maria Ricart i direcció de Miquel Gorriz). 
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BIOGRAFIA 

Mohamad Bitari 

dramatúrgia 
 
Neix  el 1990 al camp de refugiats palestins de Yarmouk, on va viure fins als 23 anys. 

Poeta, dramaturg i traductor, va estudiar Filologia Hispànica a la Universitat de 

Damasc, Direcció i Dramatúrgia a l’Institut del Teatre de Damasc, Estudis en llengües 

Semítiques a la UB i el Màster en Estudis Teatrals (MUET) a l’Institut del Teatre de 

Barcelona i a la UAB. 
 

Ha dedicat la seva activitat acadèmica i professional a la literatura. En poesia, ha 

publicat treballs d’autors com Miquel Martí i Pol, Rafael Alberti, Federico García Lorca, 

Joseba Sarrionandia o Tomás Cohen. En el camp de la novel·la, ha fet traduccions de 

Joan-Lluís Lluís. El 2019, escriu Jo soc vosaltres. Sis poetes de Síria, traduït per 

Margarita Castells (premi Cavall Verd, de l’Associació d’Escriptors en llengua catalana, 

com a millor obra poètica traduïda al català). Forma part del Comitè d'Escriptors 

Perseguits de la Fundació Pen Club a Catalunya. 
 

En teatre, ha dirigit El teatro en la guerra, de Miguel Hernández (2009), amb el grup de 

teatre del departament de filologia hispànica de la Universitat de Damasc. Ha exercit 

com a director executiu i coordinador d’obres teatrals del Teatre Babel de Beirut el 2012 

i 2013. El 2013 va treballar amb la directora Lina Abyad −de la Universitat Americana 

del Líban− com a dramaturg a El dictador (premi Millor obra teatral al Festival de Teatre 

Àrab de Qatar 2013). També va col·laborar el 2016, a través de la Fundació Teatre 

Lliure, en una sessió de De Damasc a Idomeni. Com a creador i intèrpret, ha participat 

en una residència del programa 2016-2017 del Frankfurt LAB en la producció Sous la 

plage, amb Marc Villanueva Mir i Gerard Valverde Ros. Recentment, en la culminació 

del grau d’Estudis Àrabs de la UB, ha elaborat el treball Cap a un teatre àrab renovat. 
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Font: Marta Fluvià Agency 

BIOGRAFIA 

Clàudia Cedó 

dramatúrgia 
 
Nascuda el 1983. És dramaturga, directora de teatre i psicòloga. És 

coordinadora d’Escenaris Especials (www.escenarisespecials.com), projecte 

que va crear fa 12 anys amb la idea de fer teatre amb persones en risc 

d’exclusió social. Ha dirigit i escrit espectacles com Tortugues: la 

desacceleració de les partícules (Premi Butaca Millor Text 2015), L’home sense 

veu, Et planto, DNI  (text guanyador Torneig Dramatúrgia Catalunya) o Ciegos 

(text guanyador Torneo Dramatúrgia Madrid).  
 

Destaquen els seus últims treballs: Una gossa en un descampat, una producció 

de Sala Beckett estrenada al juliol 2018 al Festival Grec de Barcelona, i Mare 

de sucre, estrenada al TNC la temporada 20/21.  
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© Thaïs Batlle 

BIOGRAFIA 

Sílvia Albert 

intèrpret 
 
Graduada a l’ESAD de Múrcia. Llicenciada en Tècnica Meisner amb Javier 

Galito-Cava i amb un postgrau d’Arts Expressives dirigit per Consuelo Trujillo. 

Va complementar la seva formació amb diversos seminaris i tallers 

d’interpretació i amb tallers de dramatúrgia a l’obrador de la Beckett.  
 

Cocreadora de l’unipersonal No es país para negras, que està de gira des del 

2016. Actriu, directora i dramaturga a Blackface y otras vergüenzas. Actriu i 

dramaturga a Hotspot, guanyador d’una beca d’Iberescena, estrenat i 

coproduït pel Teatro Julio Mario Santo Domingo de Bogotà, i de Parad de 

pararme. Ha treballat a GRRRLS dirigit per Carlota Subirós i amb Carla 

Rovira a L’amansiment de la fúria, amb la companyia Parking Shakespeare.  
 

També ha treballat a La catedral del mar d’Antena 3, al curtmetratge 

Panteras, dirigit per Erika Sanche Marcos; Daucus Carota, dirigit per Carla 

Linares; Umbered i O no será, dirigits per Sally Fenaus Barleycon.  
 

Fundadora d’Hibiscus Asociacion de Afroespañolas y Afrodescendientes. 

Fundadora de Tinta Negra i sòcia de t.i.c.t.a.c (Taller de intervenciones 

críticas transfeministas antirracistas combativas). 
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© Silvia Poch 

BIOGRAFIA 

Muntsa Alcañiz 

intèrpret 
 
Estudis d’Art Dramàtic en l’especialitat d’Interpretació a l’Institut del Teatre de 

Barcelona (1976). Membre fundador del Teatre Lliure, ha actuat en gairebé un 

centenar d’obres de teatre i més d’una vintena de ficcions televisives i 

produccions cinematogràfiques. En el camp de la docència és professora de 

“Tècniques d’Interpretació” a l’Institut del Teatre des de 1986. Premio 

Nacional de Teatro ex-aequo (1978), Premi Margarida Xirgu (1985), Premi 

Serra d’Or ex-aequo (1989), Premi de la crítica teatral de Barcelona (1992-

93), Premi Nacional de Teatre ex-aequo (1992-93), Premi de la crítica teatral 

de Barcelona, XII edició (1999-2000). 
 

En els darrers anys l’hem vist participar en muntatges com: I jo també vaig 

escapar-ne de Caryl Churchill (dir. Magda Puyo); Després de la foscor, de 

Marco Calvani (dir. Marta Buchaca); Martyrek, de Mishima (dir. Nico 

Hermansen (Internacionales Performance Festival – Alemanya 2016); La 

Mancha, d’Albert Lladó (dir. Jordi Prat i Coll); Gata sobre teulada de zinc 

calenta, de Tennessee Williams (dir. Àlex Rigola); Push Up 1-3 de Roland 

Schimmelpfennig (dir. Juan Carlos Martel) o Lluny, de Caryl Churchill (dir. 

Jordi Prat). També en els darrers anys ha treballat amb directors com Iban 

Beltran, Albert Mestres, Carlota Subirós, Sílvia Munt, Paco Azorín, Boris 

Rotenstein, entre d’altres. Els darrers anys, l’hem vista als muntatges 

Espiadimonis, de Ramon Gomis (dir. Iban Beltran) o Cartes Lliures. La 

retirada, de Pau Carrió.   
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© La Troupe representantes 

BIOGRAFIA 

Judit Farrés 

intèrpret 
 
Es forma en Interpretació a l’Institut del Teatre de Barcelona. Té el Grau mitjà 

del Conservatori Superior de Música del Liceu (clarinet). És actriu i 

compositora, i ha treballat també fent arranjaments i producció musical. 
 

En teatre ha participat en més d’una vintena d’espectacles, sota la direcció de 

Mariona Masgrau, Pep Anton Muñoz, Àlex Rigola, Xavier Albertí, Àngel Llàcer, 

Albert Pla o Gerard Quintana, entre d’altres. Els últims anys ha participat en els 

espectacles Confidències a Al·là, a partir d’una novel·la Shapia Azzeddine, dir. 

Magda Puyo; Estació Terminus, d’Albert Mestres, Magda Puyo, Ramon Simó i 

Anna Teixidor, dir. Ramon Simó; Las personas del verbo, contra Jaime Gil de 

Biedma, creació i direcció Joan Ollé; Buscando un centro de brevedad 

permanente, amb Ajo; Qui ets?, de Màrius Serra, dir. Joan Arqué; Història del 

soldat, d’Igor Stravinski, direcció artística i coreografia Ferran Carvajal, i Orbital, 

dels Farrés Brothers, dir. Jordi Palet, o La nostra parcel·la, de Lara Díez 

Quintanilla. Ha participat també en algunes sèries televisives i en el 

curtmetratges The Park Liberty, de Txema Torres. 
 

Pel que fa a la música, d’entre la vintena de projectes que ha dut a terme 

destaquem la seva col·laboració en els discs d’Albert Pla, la banda sonora 

d’espectacles i pel·lícules com ara Com voldria ser, d’Olga Tragant o Murieron 

por encima de sus posibilidades, d’Isaki Lacuesta; la música de mappings com 

El calidoscopi del Born, o la masterització del disc Amor etern alt grup de risc, 

de Pepe Sales i Lulú Martorell. 
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© Silvia Poch 

BIOGRAFIA 

Asma Ismail 

Intèrpret 
 
Nascuda al 1977. Palestina refugiada a Catalunya, resideix a l’Estat espanyol des del 

2010. No es dedica a la interpretació. De fet, Síndrome de gel és la seva primera 

experiència en teatre.   
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© David Ruano 

BIOGRAFIA 

Carles Martínez 

intèrpret 
 
Neix a Terrassa el 1966. Ha fet els estudis d’interpretació a l’Institut del Teatre 

de la Diputació de Barcelona i a la International School of Drama de Londres 

amb Michael McCallian. Ha obtingut el Premi Ciutat de Barcelona 2015. La 

seva trajectòria inclou teatre, cinema i televisió. 
 

Darrerament en teatre, l’hem vist a Hamlet-Aribau, de W. Shakespeare (dir. 

Oriol Broggi); Desig, de J. M. Benet i Jornet (dir. Silvia Munt), Carrer 

Robadors, de Mathias Enard (dir. Julio Manrique); Decadencia, de S.Berkoff, 

(dir. Glòria Balanyà); Això ja ho he viscut, de Priestley (dir. Sergi Belbel); 

Treballs d´amor perdut, de W. Shakespeare (dir. Pere Planella); Edip rei, de 

Sòfocles (dir. Oriol Broggi); Maria Estuard, de Schiller (dir. Sergi Belbel); Las 

brujas de Salem, d’A. Miller (dir. Andrés Lima); Vells temps, de H. Pinter (dir. 

Sergi Belbel); L’encarregat, de H. Pinter (dir. Xicu Masó); Els feréstecs, de 

Goldoni (dir. Lluís Pasqual) o Molly Sweene, de B. Friel (dir. Miquel Gorris). 
 

En cinema, ha participat a: La mort de Guillem i Tretze dies d´octubre, de 

Carlos Marquès Marcet; El cafè de la Marina, de Sílvia Munt. També ha 

participat en sèries com El confidente, Kubala, Moreno i Manchón, La 

Sagrada família, Lo Cartanyà, Estació d’enllaç, Jet-Lag, La memòria dels 

cargols, Porca misèria o Vinagre, entre d´altres.  
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© Silvia Poch 

BIOGRAFIA 

Roc Martínez 

intèrpret 
 
Nascut el 2003. Bessons. S’ha criat envoltat de les arts escèniques i des de 

ben petit va saber que s’hi volia dedicar. Des dels 6 anys s’ha formant en 

teatre, cant, dansa, circ i doblatge; degut a ser una persona molt energètica 

sempre ha tingut una agenda plena d’activitats. A part de les arts escèniques 

també té altres devocions, com ara la gastronomia, la lectura, la política i 

també li agradaria utilitzar el teatre com a eina de transformació social. Forma 

part del grup vocal a capella N’ClauVocal. 
 

Abans d’aquest muntatge, debuta com a intèrpret a Aquell dia tèrbol que vaig 

sortir d'un cinema de l'Eixample i em vaig convertir en un om, d’Eleonora 

Herder (dir. Alícia Gorina). 
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BIOGRAFIA 

Jana Punsola 

intèrpret 
 
Nascuda l'any 2003 a Barcelona, s’ha criat al Baix Empordà envoltada d'un 

ambient artístic constant que va fer-li descobrir el teatre. Des de petita s’ha 

format en diverses escoles i, actualment, cursa primer d'Interpretació de text 

a l'Institut de Teatre de Barcelona. 
 

A part del teatre, també està interessada (i d'alguna forma s’ha anat 

formant) en l’art plàstic i el musical. De fet, des de ben menuda, es forma en 

cant, piano i guitarra.  
 

Més enllà del món artístic, també es troba molt involucrada en política, 

literatura i història. Necessita estar en constant creació, per això tot l'àmbit 

artístic/humanístic és tant important a la seva vida.  
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© Isabel Archs  

BIOGRAFIA 

Manar Taljo 

Intèrpret 
 

Nascuda a Barcelona el 1987, de pare sirià i mare catalana. Comença el 2006 amb 

estudis superiors de Interpretació́ a Eòlia i el Col·legi del teatre de Barcelona i es 

gradua el 2012. Continua la seva formació́ a Moveo (tècnica Décroux) i amb diversos 

cursos intensius de Màscara neutra, de caràcter i bufó (amb Pere Farran), de Mim (amb 

Marcel Tomàs), de Mitja Màscara (Lluis Elías), Comedia del l’arte (Quimet Pla) i clown 

(Pepa Plana). També́ de Poesia, dramatúrgia i iniciació́ al guió i Teatre de l’Oprimit 

(Jordi Prat i Coll, Helena Tornero i Alicia Reyero, respectivament).   
 

Del 2016 al 2020 ha treballat amb Teatre Tot Terreny a Odisseus a la Sala Beckett i La 

Comèdia de l’Olla durant els anys següents. El 2016 va fundar Paramythádes, un 

projecte d’arts escèniques que treballa per la millora de la situació́ de les persones 

refugiades als camps de Grècia, amb projectes com Kalimat, que va coproduir el TNC 

el 2016 i This is not a Bottle, coproduït per l’IRL el 2017.  
 

Recentment l'hem vist amb Els Pirates teatre a La setena porta, estrenada el desembre 

2021 a La Fundació Joan Brossa Centre de les Arts Lliures. També segueix amb 

l’òpera prima de la seva companyia (cia La Viciosa) ALHAYAT o la suma dels dies en 

gira (després de dues temporades al Maldà 2019-2020) i prepara la seva següent obra 

Qui no s'atreveix a tremolar, que s'estrenarà també al Maldà el maig de 2022.   
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Fitxa artística 
 

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 celador santiari 

Jana Punsola Baràn Hasan 

Manar Taljo Lamya Al-Abed 

 

ESPAI ESCÈNIC I IL·LUMINACIÓ 

Laura Clos ‘Closca’ 

 

VESTUARI 

Adriana Parra 

 

SO  

Joan Gorro 

 

 

 

AJUDANTA 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 Hernández 

 

AGRAÏMENTS 

Maria Viozquez 

 

PRODUCCIÓ 

Teatre Lliure

Informació pràctica 
 

HORARIS 

Dc. - ds. 20.00 h 

Dg. 18.00 h 

 

DURADA 

1 h 45’ aprox. 

 

LLOC 

Gràcia 

 

IDIOMA 

En català  

 

PREUS 

De 9 a 29 € 

 

ACCESSIBILITAT 

Assistència auditiva a través del mòbil. 

Divendres accessibles 

 

 

01/04 audiodescripció 

22/04 sobretítols adaptats 

 

COL·LOQUI 

31/03 a les 18.00 h prefunció amb Laura 

Clos ‘Closca’ i Adriana Parra moderat per 

l’Ad’EC 

22/04 postfunció 

 

EDAT RECOMANADA 

A partir de 15 anys  (ESO i Batxillerat) 

 

ESPECTACLE RECOMANAT PEL 

PROGRAMA EDUCATIU 

 

LLIURE ONLINE 

Lliure al sofà a partir del 15/04  

a les 20.00h 

Subtitulat en català adaptat, castellà i anglès 

7 €
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Sala de premsa 
 
Per descarregar-se tots els 

materials informatius (dossiers, 

notes de premsa, vídeos, fotos) o 

tenir accés a material de referència 

(llistes de reproducció, etc.) 

 

 
 
 

 
https://www.teatrelliure.com/ca/sala-de-premsa-sindrome-de-gel 
 
 
 
 
 
 
CONTACTE PREMSA 

Rocio Pedrol  

M. 669 06 75 66 

premsa@teatrelliure.com  

 

   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.teatrelliure.com/ca/sala-de-premsa-sindrome-de-gel
tel:669067566
mailto:premsa@teatrelliure.com
https://www.facebook.com/teatrelliure/
https://instagram.com/teatrelliure
https://twitter.com/teatrelliure
https://www.youtube.com/user/teatrelliure/
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