Una obra de teatre ressegueix la vida i obra de la
poetessa palestina Fadwa Tuqan
· Escrita i interpretada per les actrius Mar Casas i Clara Garcés, la peça
s’inspira en la trajectòria de l’escriptora per explicar la situació emocional
del poble palestí
· S’estrena a la Nau Ivanow els dies 1 i 2 de febrer
· És una producció de l’Associació Catalana per la Pau i s’emmarca dintre de
la campanya ‘Palestina Batega’

Els dies 1 i 2 de febrer tindrà lloc a la Nau Ivanow l’estrena de FADWA, una peça
teatral sobre la vida i obra de la poetessa palestina Fadwa Tuqan. Escrita a dues
mans i interpretada per les actrius Mar Casas i Clara Garcés, l’obra s’inspira en la
trajectòria vital de l’escriptora per explicar la situació emocional del poble palestí i
la riquesa cultural i de resistència, que existeix i persisteix, ben viva, en els
territoris ocupats.
Fadwa Tuqan (Nablus, 1917-2003) va començar escrivint poesia tradicional, però
amb el pas del temps es va convertir en una de les pioneres en l'ús del vers lliure
de la poesia àrab. En els seus primers escrits parla de la seva lluita personal com a
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dona en la societat àrab. A partir del 1967, amb l'ocupació dels territoris palestins
després de la Guerra dels Sis Dies, la seva obra es va decantar sobretot per la
poesia patriòticanacionalista des d'una perspectiva reivindicativa. El seu
treball ha estat reconegut amb diversos premis internacionals.
L’obra és una producció de l’Associació Catalana per la Pau, que s’emmarca dintre
de la campanya Palestina Batega, una iniciativa que pretén apropar Palestina a la
ciutadania de Catalunya, mitjançant les seves expressions culturals més populars.
L’objectiu principal és donar la veu als palestins i les palestines i fer-la present a
casa nostra, per tal d’estendre ponts de diàleg i solidaritat entre tots dos pobles.

FADWA
Dissabte 1 de febrer a les 20 h
Diumenge 2 de febrer a les 18 h
Lloc: Nau Ivanow (Carrer Hondures 30, Barcelona)
Més informació

Des de 1990 treballant per a la justícia global
L’Associació Catalana per la Pau neix l’any 1990 impulsada per un col·lectiu
d’homes i dones, vinculats a diverses organitzacions i moviments socials
compromesos en la lluita per la pau i el desarmament i en la transformació de les
relacions Nord-Sud del planeta.
És una organització compromesa en la transformació de les condicions de vida de
les poblacions més desafavorides i en l’assoliment d’estructures socials més justes,
la plena expressió dels drets individuals i col·lectius i l’erradicació de la pobresa.
Premsa i comunicació
Rebeca Febrer
comunicacio@acpau.org
93 318 84 44 / 625 022 425

Us oferim la possibilitat de realitzar una entrevista amb Mar Casas i Clara
Garcés, així com amb la responsable de ‘Palestina Batega’, per conèixer més
en profunditat el procés de creació d’aquesta obra i els seus objectius
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