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Som Constructores

Aquesta obra neix en el marc del programa Som Constructores, 
una iniciativa de l’Associació Catalana per la Pau que pretén 
incrementar el compromís de la ciutadania catalana en la defensa 
de la cultura de pau, i reivindicar els drets i llibertats del poble 
palestí. 

Des de l’Associació Catalana per la Pau impulsem la producció 
d’aquesta obra amb la participació del The Freedom Theatre de 
Palestina, l’Escola Arsènic de Granollers i l’Escola d’Arts Escèniques 
de Manresa (EAE Manresa).
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Sinopsi

 Zakaria Zubeidi 

“A través del teatre, pots parlar amb el món i donar un missatge 

diferent sobre com ens veuen, o sigui, com a terroristes. Algú ha 

d’explicar la història de la lluita? Qui són? Per què fan el que estan 

fent?

No em volia convertir en un lluitador de la resistència armada, 

però és el que em va donar la vida. Jo volia ser actor. Jo volia ser 

Romeu. Ara a The Freedom Theatre n’hi ha d’altres que poden tenir 

aquesta oportunitat”.

Una adaptació del text “The Revo-
lution’s Promise”, amb testimonis 
d’artistes d’arreu de Palestina que 
celebren la resistència cultural 
i destaquen la censura i els atacs 
als quals es veuen sotmesos. Les 
artistes ens conduiran al llarg de 
la història de The Freedom Theatre, 
un dels teatres polítics més emo-
cionants del món amb seu al camp 
de persones refugiades de Jenin. 

En escena, tres estudiants palesti-
nes i amb l’experiència i vivència 
de les alumnes de Granollers i 
Manresa sobre la situació actual 
del poble de Palestina.

Crèdits:
Text de “The Revolution’s Promise” 
Escrit i creat per Artists On The Frontline & The Freedom Theatre
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