
ceu por causa da greve de fome dos pri-
sioneiros [palestinianos sob detenção 
administrativa de Israel]. Ninguém dis-
se ‘Fomos nós’. De repente tens o [secre-
tário de Estado dos EUA, Jonh] Kerry 
nas notícias americanas a dizer que res-
ponsabiliza o Hamas. E tens, de todos os 
lados, estas especulações. Ninguém está 
a assumir o rapto. Eu também posso 
especular e dizer de quem é verdadeira-
mente a responsabilidade...” 

Não levou muito depois do incidente 
até o primeiro-ministro Benjamin Netanya-
hu vir culpar o Hamas, o grupo de resis-
tência que gere a Faixa de Gaza desde 
2006 e que, recentemente, se reconci-
liou com a Fatah de Mahmoud Abbas – 
líder da Autoridade Palestiniana, o úni-
co governo dos territórios ocupados reco-
nhecido pela comunidade internacional. 

Depois de oito anos de relações corta-
das, as duas facções políticas formaram 
um governo de unidade palestiniana, o 
que enfureceu Netanyahu e o levou a 
pôr fim às já decadentes negociações de 
paz mediadas pelos EUA que estavam a 
decorrer desde o Verão. Um mês e meio 
depois, os adolescentes desapareceram. 
“Isto é uma altura que é ideal, que é per-
feita”, diz a encenadora. “É pura drama-
turgia. Por isso é que eu gosto tanto de 
estar em Jenin e de trabalhar em teatro. 
Na Palestina parece-me tudo uma peça.” 

 
 Na primeira sema-

na após o desaparecimento de Naftali 
Frankel, Gilad Shaer e Eyal Yifrah, um 
soldado israelita destacado em Jenin dis-
se o que muitos suspeitam: a operação 
na Cisjordânia estava a ser planeada 
“antes do rapto” e, portanto, não está 
ligada ao incidente. “Temos estado a ten-
tar agitar a população”, disse ao jornal 
“Hadrei Hadarim” sob anonimato. 

“A provocação existe sempre”, respon-
de Micaela. “Por exemplo, durante as 
negociações de paz houve seis assassi-
natos ao estilo de execução por parte do 
exército de vários jovens entre os 18 e 
os 24 anos no campo de Jenin. É muito 
difícil lidar com esse tipo de coisas, por-
que sabes que, para os media, é contro-
verso fazer notícias...” “Sobre a morte de 
palestinianos?”, perguntamos. “Sim, isso 
é certo, em todo o mundo um judeu equi-
vale a três mil palestinianos. Estes seis 
miúdos que foram mortos podiam mui-

to bem ter sido só levados e presos, per-
cebes? É óbvio que é provocação. E é o 
dia-a-dia de Gaza e da Cisjordânia.” 

A crescente inflamação na região, a que 
muitos chamam conflito mas que Micae-
la sublinha constantemente ser “ocupa-
ção e apartheid” (“Não é um conflito 
quando é só um lado a violentar outro”), 
tem feito surgir mais e mais previsões 
de uma terceira Intifada. Já o diziam os 
habitantes de Hebron ao i há um ano. 
“E nós estamos à espera disso há pelo 
menos três”, acrescenta agora a portu-
guesa. “Até porque é a tradição, sete anos 
de ‘paz’ e depois...”, brinca numa refe-
rência às revoltas, a primeira iniciada 
em 1987, a segunda em 2000.  

Desta vez, contudo, o alvo não será só 
Israel. “Toda a gente diz que a próxima 
Intifada vai ser contra a Autoridade Pales-
tiniana. A versão dos palestinianos é que 
a Autoridade é a mão de Israel. [Mahmoud 
Abbas] nem sequer foi eleito, quem foi 
eleito foi o Hamas, que nem teve opor-
tunidade de também fazer as suas asnei-
ras.” O sorriso dá lugar a um ar sotur-
no. “Por exemplo, se o exército israelita 
quer entrar em Jenin, liga para a Auto-

ridade e todos os soldados palestinianos 
entram no quartel para os israelitas entra-
rem. Portanto os palestinianos estão a 
defender quem? Quando alguém é pro-
curado pelos israelitas, eles ligam aos 
palestinianos para o irem buscar. E hoje, 
como há monitorização de direitos huma-
nos nas prisões de Israel mas não nas 

palestinianas, as pessoas até preferem 
ser presas por um israelita. Agora quan-
to a uma terceira Intifada... Isso vai depen-
der, porque é um povo muito cansado.” 

 
 Uma 

adolescente está a estudar para o exame 
de História, precisa de passar no teste, 
sente a pressão da família. Eventualmen-
te acaba por ceder ao cansaço, adorme-
ce e tem um sonho. Chama-se Palestina 
e está doente, internada no hospital. O 
pai é autoritário e gordo, chama-se Mun-
do Árabe. Um homem anda à sua volta 
coberto de casacos e carregado de pape-
lada. Chama-se Europa. Outro homem 
vai entrando e saindo do quarto de hos-
pital, com um chapéu de cowboy texa-
no e um fato de super-homem, com um 
cifrão no lugar do “S” ao peito. É os Esta-
dos Unidos. Quem nunca abandona a 
beira da cama é Israel, que, sentado numa 
cadeira-de-rodas com a bandeira azul e 
branca ao colo, se levanta miraculosa-
mente sempre que fica a sós com a Pales-
tina para a espicaçar e destratar. 

Ninguém sabe como acaba este pesa-
delo. Posto em cena por uma jovem alu-


