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EDITORIAL

Benvinguts refugiats!
Els últims mesos del 2015 han estat molt intensos per Pallassos 
Sense Fronteres. Els nostres artistes voluntaris, a més d’atendre 
la població refugiada a l’Iraq, Libèria, Nepal i Etiòpia, han fet 
front a l’emergència a Europa. Més de 30 artistes han viatjat a 
aquests llocs per acompanyar amb el riure a desenes de milers 
de persones que busquen salvar les seves vides, que escapen 
de la guerra més cruenta i de condicions de vida al límit. 
Aquests escenaris, tan diferents i tan semblants alhora, s’han 
vist connectats per un mar de somriures. Un mar de calidesa i 
abraçades sortits del cor dels nostres artistes voluntaris que han 
regalat la seva feina, que han bastit ponts de solidaritat entre 
persones i pobles.

Hem viatjat de Sèrbia a Macedònia i Grècia per riure, jugar i 
ballar amb famílies senceres que van escapar de l’horror a Síria, 
Afganistan i l’Iraq. Hem creuat el globus 
fins a Nepal on durant un mes i mig hem 
compartit alegria a les zones afectades 
pel terratrèmol atenent a la infància que 
encara viu desplaçada. Fins a Etiòpia hem 
arribat perquè la població refugiada que 
va haver de fugir de la guerra a Sudan de 
Sud i Somàlia pugui gaudir de moments 
de riure i per reivindicar els camps de 
refugiats també com a espais per a l’harmonia i la distensió. 
També a l’Àfrica, a la costa occidental, els pallassos de PSF hem 
creuat el país de sud a nord visitant els camps de refugiats per 
població de Costa d’Ivori, realitzant desenes d’actuacions i 
provocant rialles que han travessat fronteres.

Des de l’estiu hem realitzat també expedicions a Colòmbia per 
atendre la població desplaçada pel conflicte i a Jordània, on hem 

treballat amb població iraquiana i siriana refugiada a zones 
urbanes i a camps de refugiats.
Seguim treballant al nostre país, atenent la població vulnerable 
en barris especialment afectats per la crisi, en centres per a 
persones amb necessitats especials, centres de menors...

També a l’últim trimestre de 2015, durant els mesos de setembre, 
octubre i novembre vam impulsar la campanya de sensibilització 
#1minutdevergonya que va consistir a realitzar «1 minut de, 
silenci, vergonya i dignitat» a les places dels ajuntaments de 
més de 20 municipis amb l’objectiu de reivindicar l’aplicació 
dels convenis de Ginebra sobre l’acollida de refugiats. Aprofitem 
per donar les gràcies a tots els que van col·laborar en aquesta 
iniciativa.

El 2015 diuen que ha estat l’any amb 
més població refugiada, 60 milions, 
diuen també que a Europa no es veia una 
emergència tan gran des de la Segona 
Guerra Mundial. Pallassos Sense Fronteres 
aquest 2015 ha realitzat 20 expedicions, 
414 espectacles, arribant a 158.721 
espectadors, que segur que quan llegeixis 
aquestes lletres encara recorden les rialles 

compartides amb nosaltres. Tot plegat volem compartir-ho amb 
tots els que ens ajudeu a fer realitat aquest somni. Al gener i 
febrer estarem presents a Koos (Grècia), Colòmbia i Libèria, al 
març a Etiòpia... I seguirem insistint que el món pot ser més just. 
Tots som refugiats! Cap nen sense somriure!

Jaume Mateu (Tortell Poltrona)
President i fundador de Pallassos Sense Fronteres

Hem viatjat de Sèrbia a 
Macedònia i Grècia per 

riure, jugar i ballar amb 
famílies senceres que van 
escapar de l’horror a Síria, 

Afganistan i l’Iraq. 
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Libèria
Acompanyem i atenem a la infància 
refugiada de la guerra civil a Costa d’Ivori

Artistes: Jaume Mateu, Miner Monell i Dani Cercós. 
Dates: Del 11 de novembre al 10 de desembre de 2015 
Actuacions: 14. Públic: 8.200 

El riure  i la comicitat va ser la nostra eina per atendre a 
més de 8.200 persones refugiades de la guerra civil a la 
veïna Costa d’Ivori. 

Tortell Poltrona, Dani Cercós i Miner van protagonitzar una 
gira d’espectacles a Libèria. Durant dues setmanes van fer un 
total de 14 actuacions i van atendre a més de 8.200 refugiats. 
El país viu actualment una fase de transició de la guerra civil 
cap a una democràcia. La república més antiga del continent 
africà intenta deixar enrere el seu passat més recent: només des 
de començaments de 2002, el conflicte va provocar milers de 
desplaçaments interns i refugiats, que fugien als països veïns 
per escapar de morts, tortures i brutals atrocitats perpetrades 
tant per les forces de seguretat de Charles Taylor com pels rebels 
que pretenien enderrocar-lo.

Des de Pallassos Sense Fronteres hem volgut atendre a la gent 
desplaçada en els camps de refugiats per proporcionar suport 
psicològic i emocional mitjançant un llenguatge universal, com 
és el riure i la comicitat.

Etiòpia
Acompanyem els refugiats que fugen del 
conflicte bèl·lic

Artistes: Ángela Amaya, Antonio García, Javier 
González Borrero i Rosario Amaya.  
Dates: Del 5 al 25 de novembre de 2015 
Actuacions:  12.  Públic:  19.400 

Aconseguim atendre més de 19.000 refugiats i desplaçats 
pel conflicte a Sudan del Sud. 

Durant el mes de novembre, un equip d’artistes voluntaris de 
Pallassos Sense Fronteres -entre ells l’Àngela, l’Antonio, el Javier 
i la Rosario- van marxar cap a Etiòpia per atendre a refugiats i 
desplaçats pel conflicte a Sudan del Sud, al Kurdistan iraquià, a 
causa de la guerra a Síria i dels combats entre forces de seguretat 
kurdes i iraquianes i el grup Estat Islàmic. Entre els quatre, van 
aconseguir provocar un somriure a més de 19.400 nens, nenes, 
homes i dones als camps de refugiats. És increïble la força que pot 
tenir un simple gest, com és el riure, per a canviar la visió de les 
seves vides quotidianes. És necessari, per tant, seguir treballant 
perquè la comicitat segueixi sent l’eina que pugui proporcionar 
un suport emocional i psicològic davant situacions adverses tan 
difícils.

PROJECTES

Foto: Expedició a Libèria. ©PSF 
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Kurdistan
Amb la infància desplaçada que fuig de 
l’horror de la guerra a Síria

Artistes: Roberto ‘Calle de Escaleras de Tijeras’,  
Daniel Martínez ‘Dan Quijote de la magia’ i 
Antonio Palma de Asaco Producciones. 
Datess: Del 15 de novembre al 5 de desembre de 2015 
Actuacions: 30. Públic: 10.000 

El conflicte a Síria obliga a posar rumb als nombrosos 
camps de refugiats, escoles i centres culturals per atendre 
a la infància desplaçada. 

L’Antonio, el Roberto i el Daniel van ser els culpables de 
provocar una rialla a més de 10.000 persones, entre nens i 
adults al Kudistan iraquià. Els nostres artistes van realitzar 30 
espectacles en tres setmanes per a un públic que estava compost, 
principalment, per homes, dones, nens i nenes desplaçats 
a Dohuk, Sulaymaniyah i Ebril. Els llocs que van visitar els 
artistes van ser, majoritàriament, camps de refugiats, escoles i 
centres culturals i d’oci per als mateixos refugiats. L’objectiu del 
projecte segueix sent, ni més ni menys, que poder proporcionar 
suport psicològic i emocional, mitjançant la comicitat, a la 
infància refugiada com a conseqüència del conflicte bèl·lic a 
Síria. 

Burkina Faso
Suport emocional i estimulació sensorial a 
la infància que pateix malnutrició

Artistes: Miriam López, David Gallego, Lucie 
Betancourt i Sonia Puig. 
Dates: Del 7 de juny al 15 de setembre 
Hores d’intervenció: 30. Beneficiaris: 16.978 

Pallassos Sense Fronteres continua amb el projecte 
a Burkina Faso per atendre a la infància que pateix 
malnutrició causada pel VIH.  

A Burkina Faso, l’equip d’artistes format per David, Lucie, Miriam 
i Sonia de SocialClown, va treballar durant 4 mesos en Babau-
Dilouasso realitzant acompanyament emocional i estimulació 
sensorial als infants que pateixen malnutrició.

A Burkina Faso hi ha una malaltia de la qual la gent no vol parlar i 
que afecta al 1% de la població: la SIDA. La majoria dels infectats són 
dones, les més vulnerables per la seva dependència a la voluntat de 
l’home. Elles poden transmetre la malaltia als seus fills i, com són 
les cuidadores, si moren els deixen orfes en situació molt delicada.

Amb aquest projecte es pretén que el tractament que reben 
per guarir la malnutrició sigui més efectiu: si el petit o la petita 
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rep estímuls i activa les seves emocions i els seus sentits això 
repercuteix positivament en el tractament, la qual cosa augmenta 
les possibilitats d’èxit del mateix, és dir, de supervivència. És un 
projecte molt dur en el qual els nostres artistes han de realitzar 
també un treball amb ells mateixos de suport emocional: l’equip ha 
de romandre unit i recolzat sempre, perquè, sinó, seria impossible 
treballar cada dia amb aquests nens que tant pateixen i que 
necessiten tot l’afecte, amor i suport possible. Les carícies, els jocs, 
la música suau dels nostres artistes envers la infància de Babau que 
pateix desnutrició són les úniques “armes” que haurien d’existir: 
Alteritat, altruisme, amor i coresponsabilitat.

Les dones malaltes de sida de vegades no poden treballar ni 
alimentar a la seva família. Els nens necessiten estar forts per fer 
front al tractament amb anti-retrovirals, perquè són víctimes fàcils 
de virus i bacteris oportunistes. Existia un programa internacional 
molt eficient de reforç alimentari per a dones i nens amb sida en 
situació de pobresa. Després de la revolució, els països occidentals 
han retallat ajudes i com a conseqüència, el programa de reforç 
alimentari per a malalts del VIH s’ha limitat, per la qual cosa cada 
vegada més nens amb sida emmalalteixen de desnutrició.

Grècia, Sèrbia i 
Macedònia
Acompanyem i atenem a la població 
refugiada que fuig de la guerra

Artistes: Victoria Alcaraz, Oscar Hornero, Miguel 
Lanau, David Gallego, Enric Muñoz, Nacho Camarero, 
Marcelo González, Ramón Fugarolas, Beatriz Garrido, 
Moi Queralt, Miriam Crespo, Joao Alvim, Elena Xibille, 
Carlos Espósito, Anna Confetti i Anna Montserrat. 
Dates: Del 28 de setembre al 3 de desembre de 2015 
Actuacions: 144. Públic: 34.285 

PSF comparteix més de 34.000 somriures als Balcans, on 
hi arriben allaus de persones refugiades dia a dia.  

Pallassos Sense Fronteres atén a la infància refugiada i 
desplaçada i les seves famílies des de 1993, quan va iniciar les 
seves activitats precisament durant la guerra a l’ex-Iugoslàvia. 
En el present, els Balcans segueixen sent un dels objectius 
de l’organització, ja que són els que reben a milers i milers de 
refugiats cada dia. Macedònia, Grècia i Sèrbia han estat les 
destinacions d’algunes expedicions organitzades per PSF. Equips 
extensos de voluntaris artistes han aconseguit atendre a més de 

34.285 persones refugiades sirianes, afganeses i d’altres països. 
En total, han estat més de 144 actuacions amb la comicitat com 
a llengua vehicular per alleujar l’impacte emocional i psicològic 
que suposa l’horror de la guerra. 

Darrere de cadascuna del miler de persones que escapen cap 
a Europa etiquetats com a migrants o refugiats hi ha una 
història invisible de determinació i fortalesa. Una història del 
que deixen enrere i del que esperen d’Europa. Una història, en 
definitiva, de supervivència. “La intervenció de PSF és important 
perquè hi ha molts moments d’espera, els refugiats vénen esgotats i 
aquest és un moment que tenen per riure, treure la tensió a través del 
riure i no pensar en el que han deixat als seus països”, comenta la 
pallassa Victoria Alcaraz, veterana voluntària de PSF i membre 
de l’equip que ha iniciat les activitats a Macedònia. “Potser la 
nostra aportació és més espiritual, més de l’ànima però és igual de 
necessària que l’alimentació i l’atenció sanitària, es complementen”, 
explica el pallasso asturià Nacho Cambrer, coordinador de 
l’equip d’artistes.

Foto: Expedició a Burkina Faso. ©PSF 
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10.000 en un sol dia. Riuades incessants de persones.
Amb aquest panorama fluixeges bastant i de vegades hi ha 
moments que se’t pot arribar a fer difícil posar-te el nas i sortir 
a repartir alegria; inevitablement la situació t’afecta. Per sort, 
sempre acabes fent el cor fort i sortint a donar-ho tot, que 
és el que fem i sabem que funciona, ja ho hem fet abans i és 
increïble veure com de seguida reaccionen a les nostres bromes 
i ximpleries. Les expressions de sorpresa apareixen en les 
mirades de petits i grans, i tu mateix acabes contagiant-te de 
l’entusiasme que desprenen quan et veuen aparèixer. Primer 
saludem els uns i els altres, localitzem un lloc on crear un bon 

cercle i... Comença l’espectacle! La 
veritat és que és una sort poder fer 
aquest treball i estic molt content, 
et sents privilegiat i súper agraït de 
poder estar allí actuant i compartint 
somriures i esperança. De vegades ni 
un mateix no s’adona del valor del que 
està fent sobre el terreny fins que se 

t’apropa algun treballador o voluntari d’altres organitzacions, 
ja sigui MSF, Save the Children, ACNUR o qualsevol altra, i et 
felicita pel que fas, agraint-te enormement i dient-te que els fas 
el seu treball més fàcil, que a ells (els treballadors humanitaris) 
també els ajudem de manera col·lateral. 

Per què Pallassos Sense Fronteres? Com et 
vincules, com arribes a l’organització?

Vaig començar a col·laborar amb PSF al 2007 després 
del terratrèmol que va haver-hi a Pisco, Perú, on van 
perdre la vida gairebé 600 persones i més de 67.000 
cases van quedar totalment destruïdes. L’equip de 
psicòlegs de MSF que estava treballant a la zona va 
demanar la col·laboració de PSF per fer una intervenció 
immediata, i PSF va contactar amb Albert Grau 
“Denguito”, que ja havia fet alguna expedició i amb 
qui jo havia treballat anteriorment, demanant-li si 
podia muntar un equip de 5 o 6 pallassos per marxar el 
divendres següent.
Jo sempre havia volgut col·laborar amb Pallassos sense 
Fronteres, des del dia que vaig saber que existia una 
organització que es dedicava a aquest tipus de treball 
havia tingut clar que algun dia treballaria, així que 
quan el Denguito ens va proposar marxar en menys 
d’una setmana no m’ho vaig pensar ni un minut. Des 
de llavors, cada any, a la mínima que puc, m’embarco en 
una nova expedició. I mentre pugui i sigui necessari, i 
tal com la cosa està sembla que seguirà sent molt necessari 
en aquest món nostre, intentaré seguir participant com a 
artista voluntari de Pallassos Sense Fronteres en expedicions 
internacionals i en projectes nacionals.

Acabes de tornar de Grècia i Macedònia on has treballat 
per a la població refugiada que arriba a Europa buscant 
refugi de la guerra. Explica’ns... Què has vist i com ho has 
viscut?

Doncs ha estat bastant dur, la veritat... Et trobes amb situacions 
molt intenses, gent que ho està 
passant veritablement malament, 
escapant de la guerra en unes 
condicions duríssimes. Hi ha persones 
de tot tipus i edats, famílies amb nens 
i persones majors, grups de joves, 
adults que viatgen sols... Arriben de 
diferents procedències i, per tant, en 
molts casos amb diferents costums i creences. Tots molt afectats 
pel que estan vivint, clar.
Nosaltres estàvem treballant a la frontera entre Grècia i 
Macedònia, per on passaven cada dia una mitjana de 5.000 
persones, encara que alguns dies havien arribat a passar més de 

“Després de la intervenció 
de Pallassos Sense Fronteres 

canvia l’energia del camp” 
em van dir, i és veritat.
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Moisés Queralt, 
El Moi de Tiana!



Foto: Expedició a Colòmbia. ©PSF 

persones que fem riure el vostre suport i us animo a seguir 
col·laborant i explicant el que fem, animant a amics i coneguts 
al fet que coneguin PSF i al fet que, si poden, ens ajudin en la 
millor manera que puguin. Cada petit gest és, per a nosaltres, 
una muntanya d’alegria.

Que aquests petits ens necessiten! Moltes gràcies !!

Declaracions obtingudes per Samuel Rodríguez 
Responsable de comunicació a Pallassos Sense Fronteres

“Després de la intervenció de Pallassos Sense Fronteres canvia 
l’energia del camp” em van dir, i és veritat. Quan arribàvem al 
matí moltes vegades hi havia prou tensió i tristesa en l’ambient, 
veies la gent abatuda i cansada, de vegades fins i tot apàtics, 
com amb poques ganes de res... I després de l’actuació tothom et 
saludava amb un somriure i es feien bromes entre ells, imitant 
de vegades algun moment de l’espectacle o bromes que havíem 
fet. I si havien de fer una cua, la feien més ben feta, o si un nen 
relliscava i calia anar a guarir la ferida semblava que no era tan 
greu, i tenies la sensació de que tot fluïa més.

Les famílies que heu acompanyat amb el riure a Grècia i 
Macedònia què us deien? Com us rebien?

Amb molt d’agraïment! Al principi estava la sorpresa, quan 
ens veien gairebé no s’ho creien, no s’esperaven que del no-res 
apareixerien per allí uns pallassos fent bromes i ximpleries... 
Però de seguida arribaven els somriures i les rialles i aquest 
miraculós so, el del riure compartit, que tan curatiu és. Tots 
s’entregaven al que estava passant i ho gaudien amb moltes 
ganes! Amb ganes també de participar a l’espectacle i que no 
s’acabés mai, sempre volien més... I després de les actuacions 
tots s’apropaven entusiasmats a felicitar-nos i agrair el nostre 
treball... Nens i nenes, mares i pares volien fer-se un selfie amb 
nosaltres i sempre acabàvem jugant amb els uns i els altres. 
T’adones que la intervenció no va dirigida únicament als més 
petits, també els adults gaudeixen de l’espectacle, riuen i 
desconnecten una estona de la realitat que estan vivint. Molt 
sovint eren ells els que més s’apropaven després de l’espectacle 
a agrair amb un somriure enorme l’estona que els havíem fet 
passar, explicant-nos fins a quin punt necessitaven aquests 
somriures.
El treball que fem és molt agraït perquè els resultats són 
immediats, de seguida veus que la cosa arriba i que és súper útil. 
És una sort poder fer-ho, i una llàstima no poder fer-ho més, 
perquè ho necessiten...

Has viatjat amb PSF a latituds molt diferents... d’Àfrica 
occidental a Amèrica del Sud, Orient Mitjà i ara, Europa. 
Què connecta tots aquests llocs i, sobretot, com els 
connectes tu com a pallasso?

A veure, la cosa que els connecta inevitablement és que en tots 
aquests llocs hi ha persones que estan travessant situacions 
duríssimes, sigui per un motiu o per un altre.
Jo com a pallasso els connecto amb l’humor: El llenguatge 
universal del riure i el pallasso! Vagis on vagis és vàlid, 
disponible i accessible, alhora que adaptable. No hi ha fronteres 
en aquest sentit, això és veritat, i a tot arreu d’aquest planeta hi 
ha necessitat, i sobretot ganes, de riure. Ho necessitem! Com a 
espècie vull dir, com a animals humans, necessitem compartir 
somriures per sentir-nos plens.

Als nostres socis i els que ens recolzen amb els seus 
donatius, els vols dedicar unes paraules?

Sí, clar, i tant! Com no... Donar les gràcies a totes les persones 
que d’una manera o una altra col·laboren amb Pallassos Sense 
Fronteres perquè sense el seu suport gens d’això seria possible. 
La veritat és que el treball que fa PSF és molt necessari, i crec que 
fins i tot de vegades és poc valorat. És una llàstima que no sigui 
una organització més gran i amb més recursos, perquè el treball 
per fer és enorme!
Per tant, i penseu que us tinc davant, m’agradaria dir-vos: 
Agraeixo profundament en nom de totes i cadascuna de les 

Colòmbia
Amb els desplaçats víctimes de 
l’interminable conflicte armat

Artistes: Javier Ariza, Jordi Saban i Rosana Vidal. 
Dates: Del 21 de setembre al 11 d’octubre de 2015 
Actuacions: 19. Públic: 4.395 

Acompanyem a més 4.000 persones desplaçades que 
fugen del conflicte armat que porta més de 50 anys 
desenvolupant-se a Colòmbia. 

De nou, hem posat rumb a Colòmbia. Aquesta vegada, els pallassos 
Sabanni i Periquillo i la maga Amélie van protagonitzar la gira 
d’espectacles per a la infància desplaçada del país. Un projecte de 
Pallassos Sense Fronteres que s’ha fet possible en col·laboració amb 
Acnur Espanya i Acnur Américas. 

El país viu en un conflicte armat perpetuat des de fa més de mig 
segle i que té com a conseqüència inevitable el desplaçament intern 
de la població civil, traduïble en milers de refugiats. El nostre equip 
d’artistes van aconseguir aproximar-se a un públic de més de 4.300 
persones, entre ells els més vulnerables, nens i nenes de totes les 
edats, en un total de 19 actuacions.
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Foto: Expedició a Jordània. ©PSF 

Foto: Expedició a Nepal. ©PSF 

BARCELONA (seu): Pl. Margarida Xirgu, 1  (ed. Teatre Lliure), 08004 
T: 933 248 420  |  Mail: psf@clowns.org
MADRID (delegació): C/ Montera, 32 5º 9ª, 28013 
T: 915 220 177  |  Mail: psfm@clowns.org

www.
clowns.
org

@psfcwb

www.facebook.com/psfcwb

payasossinfronteras

Envia un SMS al 28099 amb el text AJUDA SOMRIURES, i ens donaràs 1’20 € íntegres!  
Pallassos Sense Fronteres rebrà 1,20 € (import íntegre del SMS). Col·laboren MOVISTAR, VODAFONE, ORANGE i FUNDACIÓ AMPLEXUS. Servei de Alterna Project Marketing 902 210 230

Nepal
Somriures necesaris per a despertar del 
malson del terratrèmol

Artistes: Miguel Pollan, Pablo Regalado i Vanina 
Grossi. 
Dates: Del 15 de novembre al 5 de desembre de 2015 
Actuacions: 37. Públic: 7.500 

Ens desplacem a les zones afectades pel terrible terratrèmol 
per a regalar somriures que puguin retornar l'esperança a 
la població afectada.

Nepal era el nostre punt de mira des que la terra va tremolar 
el passat 25 d’abril. El terratrèmol va deixar més de 8.000 
morts a les localitats properes a la capital, Kàtmandu. Des de 
Pallassos Sense Fronteres vam organitzar una expedició de 
40 dies encapçalada per Miguel, Pablo, Eduardo i Vanina per 
proporcionar suport psicològic i moral a les víctimes afectades 
pel devastador sisme. Durant aquests dies els artistes van 
realitzar diferents actuacions i van recórrer part del país, 
envoltats sempre per l’imponent Himàlaia. 

Kàtmandu, Syafru, Lantang, Kang-Gompa, Tsergo Ri o Durbar-
Square, van ser algunes de les parades del seu viatge. Un viatge 
que, per cert, es va realitzar durant un hivern hostil, que 
va arribar de cop, i en el qual molts dels supervivents només 
podien refugiar-se d’aquest fred dins de les seves tendes de 
campanya situades entre els enderrocs. Així ho van viure els 
nostres artistes:

“La terra va tremolar derrocant-ho tot, 3 minuts després es va desprendre 
de la glacera superior en una cascada de gel i roca que ho va enterrar tot, 
va tapar el riu i va derrocar els arbres en un parell de quilòmetres a la 
rodona. Crits de corbs, olor a mort, estelles escampades... no sabem com 
serà la guerra, però això sembla el resultat d’un bombardeig.”

Jordània
Amb els desplaçats per culpa de la guerra 
a Síria

Artistes: Jaume Carulla, Nuria Val·losera, Jaume 
Carulla i Olga Puignou. 
Dates: Del 25 de juliol al 9 d’agost de 2015 
Actuacions: 19. Públic: 2.420 

Repartim més de 2.400 somriures d’esperança entre els 
refugiats de la guerra.

La companyia Trup de Nassos, amb el Jaume, el Joanfu, la Núria 
i l ’Olga van embarcar-se en una nova expedició cap a Jordània 
entre el mes de juliol i agost. La missió era connectar amb la 
població siriana desplaçada en els camps de refugiats i regalar 
somriures d’esperança. Amb 2 o 3 actuacions per dia en locals 
socials o en algun teatre municipal, i amb distàncies d’entre 50 
a 150 km, l ’equip va aconseguir provocar una rialla a més de 
2.420 persones, entre infants i adults. Aquesta intervenció es 
va realitzar gràcies al suport d’ACNUR i els seus col·laboradors 
locals, els quals van acollir-los amb gratitud. 

La situació en els camps de refugiats és crítica. Molts nens 
arriben amb alts anivellis d ’estrès i transtorns mentals per 
culpa de les barbaritats que han vist i viscut durant la guerra. 
En el seu diari de bitàcola, els membres de l ’equip escriuen 
sobre la seva relació amb els nens: 

“Sovint, abans de començar l ’espectacle o al final, aprofitem per 
jugar amb els nens. S’emocionen ràpidament, alguns et volen fer 
preguntes, uns altres et volen petonejar i abraçar, i uns altres tenen 
moltes ganes d ’ imitar algun nombre de l ’espectacle. Són moments 
molt intensos amb molt contacte i molta comunicació. L’alegria i 
la tendresa omplen tant als nens i nenes com a nosaltres. Quan 
acabem estem contents i cansadíssims de l ’energia que s’ ha generat 
durant aquella estona”.


