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>/ Clàudia Cedó, Mohamad Bitari i Xicu Masó
són un grup d’artistes que es preocupen per
temes d’actualitat i qüestions pròpies del món
contemporani. A més a més, els interessa el
teatre en ell mateix i, a partir de la convenció
teatral, exploren nous llenguatges i noves formes
d’expressió escènica que estan d’acord amb els
assumptes i les preguntes que plantegen les seves
obres.
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</ QUÈ FAN?
>/ Expliquen una història d’una mare siriana
exiliada que cerca refugi a Suècia amb les
seves dues filles. Quan li deneguen l’asil, les
protagonistes viuen un moment molt angoixant
i de molta por davant l’amenaça d’haver de
tornar al seu país, que està en guerra. Això
fa que una de les filles es quedi paralitzada
i entri en un estat de quasi letargia que es
coneix com a «síndrome de la resignació». La
posada en escena ens fa veure, des de la nostra
butaca, una realitat contemporània, l’horror
que viuen les persones que han de fugir de casa
seva per culpa de la guerra i que, a sobre, són
rebutjats per països pròspers i en pau.

</ QUÈ PODEM FER NOSALTRES?
>/ Si som persones refugiades que hem
viscut l’horror de la guerra podem intentar
explicar directament la nostra història
i fer-nos sentir allà on siguem. Si som
persones que no hem viscut una guerra ni hem
hagut de demanar asil en altres països, podem

comprometre’ns a escoltar aquells que sí que han
viscut aquesta mena de situacions. També podem
contactar amb entitats de la nostra ciutat que
es dediquin a ajudar persones en aquesta situació
i oferir-nos-hi com a voluntaris en els seus
projectes.

[ ] Quina distància hi ha entre
la teva casa actual i el teu lloc
d’origen?
[ ] Has hagut de fugir de casa per
salvar la vida i la dels teus?
[ ] T’han denegat mai alguna ajuda
per raons injustes?
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