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16 de maig al 16 de juny 07

Venganza por uno de mis dos ojos 2005
Dirigida per Avi Mograbi 
v.o. Subtitulada al castellà, 100 min. 

Del mite de Samson i Massada, les generacions més joves israelianes 
van aprendre que és preferible la mort a la dominació. Avui, després de la 
segona Intifada, els palestins estan sent constantment humiliats per l’exèrcit 
israelià –les terres són arravatades als agricultors, els nens que tornen de 
les escoles han d’esperar hores per poder creuar els checkpoints, una dona 
major no pot tornar a casa seva. Les veus d’aquestes persones mostren la 
seva ràbia i desesperació. El documental fa un tràgic paral·lelisme entre els 
mites heroic dels jueus que es mataven abans de rendir-se i els palestins 
suïcides que fan esclatar bombes. El documental qüestiona l’ús dels mites i 
la història per aixecar el fervor nacionalista.

Els nens d’Arna (ArnA’s Children) 2004
Dirigida per Juliano Mer Khamis 
v.o. Subtitulada al català, 85 min.

Aquesta pel·lícula narra la història d’un grup de 
teatre que va ser creat per Arna Mer Khamis. Arna 
era una dona jueva que provenia d’una família 
sionista i que el 1950 es va casar amb un palestí, 
Saliba Khamis. Van anar a viure a Cisjordània 
i va començar a engegar un sistema alternatiu 
d’educació per als nens que havien vist les seves 
vides interrompudes per l’ocupació israeliana. 
El fill d’Arna, Juliano, va filmar els nens durant el 
període de 1989 a 1996. Després de la matança 
del camp de refugiats de Jenin, al 2002, Juliano 
hi torna a veure que ha passat amb ells.

Circ Assirk Assaghir de Nablus

As-Sirk As-Saghir és un grup de voluntaris 
palestins que fan espectacles de circ 
per als nens amb necessitats. El grup 
es va crear el 2004 amb el suport del 
Circ Cabuwazi de Berlin, i del Projecte 
Esperança de Nablus. Tots els seus 
membres són estudiants universitaris de 
Nablus, amateurs però cada cop amb més 
experiència. El seu somni és tenir una gran 
tenda de circ per als nens, on puguin jugar 
i practicar circ amb els seus amics, on 
poder viure la infantesa com s’ha de viure.

C I R C

E X P O S I C I Ó

Manuel Atuan Facuse

Artista xilè d’orígen Palestí, resident a 
Barcelona. La seva obra reflexa de forma 
abstracta la opressió a la que està 
sotmesa la població palestina, tant com 
a poble i éssers humans. Les tècniques 
utilitzades són la litografia i marqueteria 
artística (paracea).

Soñar en Nablus 2006
Dirigida per Sergi Sandúa i Carlos Delfa
v.o. En castellà, 73 min.

Un jove que treballa a l’aeroport de Barcelona s’interroga sobre el per què 
del conflicte israelo-palestí i de les motivacions de la lluita palestina. Sense 
experiència prèvia en la realització de documentals, decideix conèixer 
de primera mà la realitat quotidiana de la gent de les ciutats i camps de 
refugiats de Cisjordània. En el transcurs de les dues setmanes realitza un 
viatge físic i emocional que li transporta de la sorpresa a la impotència, de 
la tristor a la ira, en ser testimoni i protagonista de la repressió, el control i 
l’autoritarisme de l’exèrcit israelià.

Alrededores de un pueblo, la resistencia 
pacífica en Palestina

Amb la mateixa metodologia es presentarà també el reportatge fotogràfic 
d’Eduardo Soteras, fotògraf de l’associació de fotoperiodistes de Catalunya 
Ruido, que va estar vivint durant anys a Palestina, on va fer fotos de 

les manifestacions setmanals 
al poble de Bil’in, on cada 
divendres els palestins d’aquest 
poble acompanyats d’activistes 
internacionals i israelians es 
manifesten davant l’exèrcit israelià 
en contra de la construcció del mur 
al seu poble.

C I N E M A

Intervención divina 2001
Dirigida per Elia Suleiman
v.o. Subtitulada al castellà, 92 min.

A Nazaret, sota una aparença de corrent normalitat, 
la ciutat s’entrega a la bogeria. Pressionat pel 
seu negoci en fallida, un home pren cartes en 
l’assumpte i intenta trencar una reacció en cadena 
d’hostilitats. L’home és el pare d’Elia Suleiman. 
Surgeix una història d’amor entre un palestí que viu 
a Jerusalem i una palestina de Ramallah. L’home, 
E.S., alterna entre el seu pare malalt i la seva vida 
amorosa, tractant de mantenir vius a ambdós. Degut 
a la situació política, la llibertat de moviments de 

la dona s’acaba al check-point de l’exèrcit israelià entre les dues ciutats. 
Com que se’ls impedeix creuar, les trobades íntimes dels amants tenen 
lloc en un solar abandonat just al costat del check-point. Els amants no 
poden obviar la realitat de l’ocupació. No poden preservar la seva intimitat 
davant l’assetjament. Això comença a generar violentes repercussions i, 
encara que sembla impossible, els seus aïrats cors contraataquen amb 
embranzides d’espectacular fantasia.

Sin piedras 2005
Dirigida per Quim Fuster i Pau Itarte 
v.o. Subtitulada al català, 52 min. 

“Sin Piedras” es presenta com un joc de 
miralls on les mirades de dos nens, Yazan 
d’Hebron i Sergi de Barcelona, convergeixen 
i permeten a l’espectador apropar-se d’una 
manera senzilla i honesta als seus móns a 
través del seu dia a dia.Comptarem amb la 
presència dels seus directors.

Maduresa 
Teatre Al-Quds

Aquesta obra de teatre és una carícia somniada, un 
viatge per endinsar-se en les ànimes i els cors dels 
espectadors en un món que ja no pot acceptar cap 
imposició, que ja no té cap voluntat de sortir d’un 
pou sense fons. Un món que avui aguanta més pes 
que mai i problemes comuns, ofegat per interrogants 
sobre el sentit de l’existència i de la vida, del pànic 
per la recerca del sentit de la mort i l’absència o la 
presència rutinària de l’ésser humà.
He anomenat l’obra Maduresa, perquè fa referència 

concretament a la maduresa intel·lectual i espiritual que transcorre a la vida 
dels nens durant la seva infància o dels joves fins que arriben a formar un 
pensament humà.
Les històries d’aquesta obra no són més que històries d’aquell espai 
captivador entre l’amor, l’amistat, l’ensopiment, el despertar, el treball i 
la dimissió. La separació i la continuïtat, la memòria, el desenvolupament 
personal i col·lectiu, polític i emocional, tots provenen de la realitat humana. 
Les persones amb conflictes interns que busquen l’estabilitat desitjada i el 
desequilibri que afecta l’ego fins a la mort han arribat a desenvolupar-se i 
acceptar l’estat actual.

Enderroc
Trans-Formas

Rowa ha hagut de tornar a casa de la seva família 
després que l’exèrcit israelià enderroqués la seva casa 
i detingués el seu marit. Poc a poc la vida torna a la 
normalitat, però mai se sap quan s’acaba la normalitat 
a Palestina i quan torna a colpejar la brutalitat de 
l’ocupació militar.
Enderroc acull la quotidianeïtat d’una família palestina 
avui. Un dia a dia rodejat de normalitat en una situació 
d’emergència social…. una realitat esborrada… una 
lluita per aconseguir somnis… barreres que frenen 
aquests intents… un seient buit per a l’espect-
actor... possibilitat d’un crit, de canvi, d’acció política internacional, mitjans de 
comunicació, palestins i israelians. On situar-nos davant d’aquest espectacle?

Palestina amb els nostres ulls

Aquest recull de fotos és 
producte del petit somni i el 
treball humil d’un grup de joves 
de diferents ciutats i pobles 
d’arreu del país, que el setembre 
de l’any 2005 van participar en 
un camp de treball a Betlem, 
Palestina, mitjançant la Xarxa 
d’Enllaç amb Palestina. 

Amb el material fotogràfic de què disposem i l’experiència personal que ens 
va portar el viatge, hem creat una exposició de fotos que pensem és un bon 
mitjà per a donar a conèixer la situació del poble palestí i transmetre les 
dificultats que porta l’ocupació en la vida quotidiana. 
Amb aquest exposició voldríem donar una visió que es desmarqui de tot allò 
que ens mostren els mitjans de comunicació, del que sentim i veiem a partir 
de diferents fonts de caràcter oficial, fent de la situació actual a Palestina 
una realitat molt més propera i palpable. 
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Organitza:

Amb el suport de:



S A N T  C U G AT  D E L  V A L L È S

Teatre la Unió, Av. Anselm Clavé, 17

 8 juny  21:00 h

Nit Palestina:

Sopar a la fresca amenitzat amb música.

Mercadet d’artesania.

Obra del grup de teatre Al-Quds, «Maduresa».

(20€ sopar + espectacle, 12€ espectacle)

V I L A F R A N C A  D E L  P E N E D È S

Associació Cultural la Fornal, C/ Sant 
Julià, 20

 15 maig  20:30 h

Presentació de la campanya MARHABA 2007 a càrrec d’Isaac Ruana.

Projecció de la pel·lícula «Venjança per un dels meus dos ulls».

 15-31 maig (dimarts a diumenge)  17:00 h a 

00:00 h

Exposició de Naji al-Ali.

 20 maig  19:30 h

Projecció de la pel·lícula «Paradise Now»

(Organitza: AC La Fornal)

El Forat del Pany, C/ Pati del Gall,11

 3 juny  19:30 h

Lectura de poemes palestin de Mahmud Darwish

(Organitza Forat del Pany)

G I R O N A

Pont de Pedra

 26 de maig  17:00 h

Actuació d’un grup de circ de Nablus (Palestina).

Intercanvi d’experiències artístiques entre joves de Nablus i gironins.

Maquia, C/ Vern, 11

 26 de maig  18:00 h

Passi del vídeo «Promises» i xerrada a càrrec de joves que han viatjat a 

Palestina.

Piscolabis, per acabar.

B A R C E L O N A

Restaurant Askadinia, C/ Verdi, 27
    15-31 maig      20:00 h

Exposició de fotos de Palestina «Amb els nostres ulls».

Centre Cívic la Sedeta, C/ Sicília, 231
 23 maig al 12 juny  dilluns a divendres: 

9 h-14 h i 16 h-20:30 h / dissabte: 10 h-14 h i 17 h-19:30 h

Exposició «Humor Palestí», recull de caricatures, vinyetes i històries 

realitzades per humoristes palestins. Una mirada en clau d’humor a la 

dramàtica situació del seu país.

 6 juny  19:30 h

«Literatura actual palestina», xerrada a càrrec de Carmen Ruiz Bravo, 

professora de Llengua i Literatura Àrab a la Universitat Autònoma de Madrid.

Presenta: Dima Anabousi, responsable de Cultura de la Comunitat Palestina 

a Barcelona.

 12 juny  20:00 h

«Poesia des de Gaza», narració de poemes a càrrec dels actors Ada Cusidó i 

Alí El Aziz, amb l’acompanyament del músic Ahmed Dahman i el seu llaüt.

Presenta: Dima Anabousi, responsable de Cultura de la Comunitat Palestina 

a Barcelona.

Cooperativa Ítaca, C/ Pallars, 230

 26 maig  18:30 h

Lectura de poemes.

Biblioteca Vila de Gràcia, C/ Torrent de 
l’Olla, 104

 29 maig  19:00 h

Recital bilingüe (àrab-castellà) del poeta palestí Mahmud Sobh, catedràtic 

emèrit de Literatura Àrab a la Universitat Complutense de Madrid.

Presenta: Dima Anabousi, responsable de Cultura de la Comunitat Palestina 

a Barcelona.

Bar Kabara, C/ Junta de Comerç, 20

 17 maig  21:00 h

Inauguració Marhaba.

Projecció del reportatge fotogràfic «Als voltants d’un poble» d’Eduardo Soteras.

 17-30 maig

Exposició de l’artista palestí Manuel Atuan Facuse.

R I U D E B I T L L E S

Centre Cultural Les Escoles Velles, C/ Nou, 80

 1 juny  20:00 h

Projecció de la pel·lícula «Els nens d’Arna».

Fotografies de Palestina a càrrec d’Isaac Ruana i Annabel Romero.

(Organitza les Escoles Velles)

G E L I D A

Espai Jove del CIC, C/ Mossèn Jaume Via, 17

 2 juny  18:00 h

Inauguració de l’exposició de Palestina.

Projecció de la pel·lícula «Els nens d’Arna».

Fotografies de Palestina a càrrec d’Isaac Ruana i Annabel Romero.

 1-8 juny (dimecres, dijous i divendres)  16:00 h-

20:00 h

Exposició Naji Al-Ali.

(Organitza: Assamblea de Joves de Gelida

Col·labora: Espai Jove Centre Iniciatives Culturals)

E S PA R R E G U E R A

Bar Esparracat, C/ Feliu Monné, 18
Exposició de fotos de Palestina «Amb els nostres ulls».

TA R R A G O N A

Plaça de la Font

 3 juny  a partir 12:00 h

Exposició «Palestina, una nació assetjada per l’ocupació militar».

Acte Paraules per la Pau de la Coordinadora Tarragona Patrimoni de la Pau.

Casal Popular La Sageta de Foc

 30 maig  19:30 h

Passi de la pel·lícula «Intervención divina».

La Vaqueria

 23 maig  19:30 h

Lectura de poemes de Mahmud Darwish.

RAI, C/ Carders, 12 principal

 1 juny  21:00 h

Actuació del grup de circ (3€)

Rambla del Raval

 2 juny  12:00 h

Actuació del grup de circ Palestí de Nablus.

(Punt d’informació de la Xarxa d’Enllaç amb Palestina)

Pati Llimona, C/ Regomir, 3

 2 juny  16:00 h a 20:00 h

Taula rodona sobre la situació dels refugiats palestins i del dret al retorn.

Enguany se celebra el 40è aniversari de l’ocupació israeliana del territoris 

palestins, fet que va generar la major crisi humanitària i de volum de refugiats de 

la segona meitat del segle XX, encara no resolta avui dia. Amb la presència de 

representants dels refugiats palestins al Líban i als Territoris Ocupats, que ens 

exposaran com és la seva vida quotidiana sota la ocupació o l’exili i les seves 

legítimes reclamacions sobre el dret al retorn.

Sala Bahia, C/ Olzinelles, 31

 9 juny  21:00 h

Concert en solidaritat amb Palestina amb l’actuació de: Marwan (Madrid - Palestina), 

Amazig (Rif), Punxa discos amb música de Palestina i dels PPCC (activitat gratuita).

Barri de Sants

 16 juny  a partir 12:00 h

1er Concurs de Grafitti per Palestina a Barcelona.

Diversos artistes del món del grafitti participaran pintant les diverses parets del barri 

de Sants. El premi d’aquest concurs serà un viatge a Palestina per plasmar la seva 

obra al «Mur de la vergonya» que l’estat sionista ha construït en territori palestí.

+info: www.xarxapalestina.org

Antic Teatre, Barri de Gràcia

 22 maig

Projecció d’obres audiovisuals curtes fetes en tallers de vídeo a Palestina, 

Tunísia i Itàlia. La projecció es farà en el marc d’una trobada que organitza 

Zalab TV (grup que es dedica als tallers de vídeo participatiu).

Amb la presència de representants de Palestina, Tuníssia i Itàlia.

+info: www.zalab.altervista.org

Centre Moral i Instructiu, C/ Ros de Olano, 9

 27 maig  19:30 h a 20:45 h

Obra de teatre «Maduresa».


