
Projectes a 
Benín, Burkina Faso, Colòmbia, Etiòpia, Jordània, Líban, Nepal i Sàhara. 

 Editorial 
 25 anys compartint somriures  

En primera persona 
Tortell Poltrona  
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Entre les persones hi ha una edat en la qual podem dir que som 
adults definitivament, en la qual actuem amb plena independència, 
en la qual ja som en disposició de lluitar per construir una família, 
en la qual comencem a tenir una certa experiència vital... Això 
ens passa a les persones, però en certa 
mesura també a les organitzacions. 
Pallassos Sense Fronteres enguany 
fa 25 anys que existeix i fa la seva 
feina. Som un col·lectiu que ja es pot 
considerar adult des del punt de vista 
organitzatiu; vam viure la felicitat i la 
rauxa del naixement i la nostra etapa 
d’infantesa, vam passar l’adolescència 
amb les seves crisis existencials i els xarampions que passem totes 
les organitzacions, no només vam superar aquells xarampions, 
sinó que hem estat capaços d’aconseguir que pervisquin l’idea 
fundacional, el nostre esperit de voluntariat i l’associació com a 
màxim òrgan de decisió. Després de viure les nostres pròpies crisis 
van venir les crisis de l’entorn, però mentre això passava, no ens 
aturàvem i fèiem família; i ara ja som 15 les entitats de Pallassos 
Sense Fronteres arreu del món.

Les xifres no ens han semblat mai prou atractives per destacar 
la nostra feina, però és cert que diuen coses i Pallassos 
Sense Fronteres, al llarg d’aquests 25 anys, ha aconseguit fer 
moltíssimes coses boniques que no viurem emocionalment a 
través de l’estadística, però sí que donen una idea de l’abast de 

la tasca: quasi 450 projectes amb més de 7.000 espectacles que 
han arribat a més de 2 milions de persones mitjançant l’esforç 
de 1.800 artistes professionals que han regalat la seva feina amb 
el suport de milers de donants, col·laboradors i simpatitzants. 

Sovint passa que la rutina i la feina del dia 
a dia acaben impedint que hom mateix 
percebi els miracles, i aquesta és la sensació 
que tenim alguns cops en aquest projecte 
tan meravellós. Toquem els miracles cada 
dia i, de tant en tant, hem de fer un esforç 
per prendre’n consciència i no caure en la 
idea errònia de què el que fan els nostres 
artistes és una cosa petita enmig d’un món 

infinitament injust. Quan espantem els núvols del pessimisme 
ens sentim privilegiats treballant per una causa tan preciosa i 
clara. Aquella idea tan senzilla de fer riure als nens i a les nenes 
que més pateixen i que va florir el febrer de 1993 en el primer 
espectacle de Pallassos Sense Fronteres a Veli Joze s’ha consolidat 
i és una realitat permanent. 

Certament, el món ha canviat i no per millorar; hi passen moltes 
desgràcies. Els comportaments insolidaris, o fins i tot genocides, 
continuen existint i alguns cops amb una intensitat colpidora. 
La majoria d’institucions que governen les nostres societats 
ens demostren cada dia que passa que no són tan avançades, 
ni civilitzades, ni desenvolupades, ni honestes, ni lliures com 
diuen. Però els nostres pallassos i pallasses, amb el suport de la 

PROJECTES

25 anys 
compartint 
somriures

Nepal 
Riures per oblidar el record del 
terratrèmol 

Artistes: Gerardo Casali, Rafa Espada, Lorenzo 
Mondrón. 
Dates: Del 25 d’octubre al 15 de novembre de 2018. 
Actuacions: 19. Públic: 4.200  Burkina Faso 

Sensibilitzem per a reduir la malnutrició   

Artistes: David Gallego, Lucie Bettencourt. 
Dates: De l’1 de novembre de 2017 fins al juliol de 
2018 (actualment en curs). 
Actuacions: 57. Públic: 5.785 

Seguim treballant amb la població local a través d’activi-
tats de sensibilització

Els nostres ambaixadors del riure a Burkina Faso, en Davo i la 
Lucie, artistes de PSF i SocialClown, continuen al CREN (Centre 
de Recuperació Nutricional) de Bobo-Dioulasso treballant colze 
a colze amb les mamallasses i duent a terme tallers i activitats 
de sensibilització. En aquesta tercera fase del projecte, a banda 
d’espectacles, estan desenvolupant un taller de teatre-fòrum, 
amb l’objectiu de conscienciar al públic sobre la importància de 
la varietat alimentària i la higiene en l’alimentació com a pre-
venció de la malnutrició, una malaltia que s’emporta milers de 
vides al país. A través de l’humor i les arts escèniques, el missat-
ge arriba de manera més directa en un entorn més amè i diver-
tit, fet que el reforça encara més. 
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Foto: Expedició a Croàcia, 1993 ©PSF 

gent, marxen a fer costat als nens i nenes més castigats per la 
injustícia, i arrenquen milers i milers de riures, i hores i hores de 
felicitat. I els artistes ho fan desinteressadament, sense percebre 
cap retribució que no sigui la de rebre l’estima i l’energia dels 
infants convertits en festa; contrapartida gens minsa que alguns 
pallassos valoren per damunt de la seva pròpia aportació. Qui 
dona més? Els pallassos als nens i a les nenes? O les nenes i els 
nens als pallassos? Un debat preciós que esperem que s’eternitzi, 
i que no ho faci perquè segueixen havent-hi guerres i conflictes, 
sinó perquè la humanitat hagi arribat al punt de maduresa i 
consciència necessari per valorar l’alegria i la felicitat com allò 
més preuat en les nostres vides.

Felicitats Pallassos i Pallasses Sense Fronteres!! Ja són 
vint-i-cinc anys d’alegria!!

Carles Requena
Gerent i Responsable d’Operacions de PSF

Jaume Mateu
President i Fundador de PSF

Donem suport emocional i psicològic a les víctimes de la 
catàstrofe

Ja fa tres anys que la terra nepalí va tremolar, deixant un paisatge 
desolat i un gran nombre de persones forçades a abandonar casa 
seva i a viure en una situació de pobresa gairebé cronificada. El re-
cord perdura i, per això, la companyia de pallassos i circ “El Negro 
y el Flaco”, juntament amb el pallasso Lorenzo, es van encarregar 
que els nens i nenes s’oblidessin per una estoneta del seu dia a dia. 
Es van escoltar els somriures des de la caòtica Katmandú fins la vall 
de Langtang, la zona zero del sisme. En total, 19 actuacions i 4.200 
somriures retornats. Com comentaven els artistes al blog, namaste 
és  molt més que un “hola”, significa una càlida abraçada de benvin-
guda. Gràcies, Nepal!

2 Foto: Expedició a Nepal ©PSF 

Foto: Expedició a Burkina Faso ©PSF 
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Sàhara  
Pallassos Sense Fronteres amb el poble 
saharaui

Artistes: Paco Pacolmo, Angi Amaya, Antonio Garcia, 
Manuel Jiménez.  
Dates: Del 28 de novembre al 9 de desembre de 2018. 
Actuacions: 15. Públic: 4.630 

Compartim somriures amb els refugiats saharauis

La pallassa Madamdarina i els pallassos Paco Pacolmo, Toni Pocotau-
to i Manu Sinkeli van viatjar als camps saharauis d’Argèlia per a do-
nar suport emocional i psicològic a la infància refugiada a través del 
riure. Van ser acollits al camp de Wilaya de Auserd, on van compartir 
somriures i jocs amb milers de nens i nenes saharauis. També es van 
desplaçar fins a Smara, als campaments propers a Tinduf. Escoles 
bressol, de primària, secundària i instituts van rebre amb alegria a 
aquest equip d’artistes. En total van ser més de 4.000 persones amb 
les que van compartir somriures. 

 
Etiòpia 
Somriures i riures per a la infància 
refugiada  

Artistes: Lolo Fernández, Jordi Saban, Javier Ariza. 
Dates: Del 15 al 30 de gener de 2018. 
Actuacions: 16. Públic: 12.708 

Donem suport emocional i psicològic a la infància refugiada 
a Etiòpia 

Els primers expedicionaris de 2018 van posar rumb als camps de 
la capital etíop, Addis Abeba, i  de la zona d’Assosa per a compartir 
somriures amb els nens i nenes refugiats vinguts dels països d’aprop: 
Eritrea, Sudan i Iemen. En Sabanni, en Lolo i l’Ariza van fer riure a 
més de 12.000 persones en 16 espectacles. Un dia van fer una ac-
tuació a un camp de refugiats davant de 3.000 persones! Totes amb 
la mateixa necessitat i les mateixes ganes de riure. D’entre aquesta 
multitud, es va apropar un nen al Sabanni i li va preguntar: “Perdoni 
senyor, és vostè un ésser humà?”. Ell no va saber què respondre en 
aquell moment. Potser ara, li respondria que sí, que malauradament 
som humans, però creiem fermament que el riure és la millor arma 
contra el dolor de la guerra.  

Iniciem les expedicions del projecte en col·laboració amb la 
Unitat de Trauma Crisis i Conflictes de Barcelona (UTCCB) 

El projecte que té per objectiu avaluar l’impacte de les accions de Pa-
llassos Sense Fronteres al terreny i a la vegada reduir l’estrès post-
traumàtic de la infància refugiada síria al Líban, ja és una realitat. 
En el número 11 de la revista “Somriures” entrevistàvem a Ingeborg 
Porcar, directora de la Unitat de Trauma Crisis i Conflictes de Bar-
celona (UTCCB), centre adscrit a la Facultat de Psicologia de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona. L’Ingeborg ens explicava la metodo-
logia d’aquesta investigació, destinada a reduir la simptomatologia 
dels nens i nenes que pateixen situacions d’estrès com a conseqüèn-
cia de la guerra a Síria. La intervenció dels Pallassos Sense Fronteres 
és clau en aquest procés de “curar la ferida”. Una ferida profunda que 
cou més del normal, ja que no es tracta d’una ferida física, sinó emo-
cional i psicològica.

Tres equips d’artistes han viatjat recentment al Líban per iniciar 
aquest projecte, concretament a les escoles de la Vall de la Bekaa, on 
s’escolaritzen els infants libanesos pels matins i els refugiats sirians 
per la tarda, i als camps de refugiats. Paral·lelament, també han visi-
tat els camps de refugiats de Chatila i Burj El Barajneh, on han donat 
suport emocional i psicològic a la infància refugiada palestina. En 
total, han realitzat més de 64 espectacles davant d’un públic molt 
nombrós, de gairebé 17.000 persones, que han rigut i gaudit amb les 
peripècies dels pallassos, els malabars, els equilibris, la màgia... Tres 
expedicions que han servit per engegar la maquinària del projecte, 
on es preveuen més expedicions. Paradoxalment, ha quedat demos-
trat que no ens cal demostrar amb estudis que la nostra feina funcio-
na. No hi ha dubte de l’impacte positiu que rep la població que veu els 
espectacles dels Pallassos Sense Fronteres!

Aquest projecte s’està realitzant gràcies al suport de la Fundació Nous Cims i 

l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. 

Colòmbia 
Seqüeles d'una guerrilla  

Artistes: Albert Grau, Moisès Queralt, Lluís Gómez, 
Rafa Gálvez. 
Dates: Del 23 de gener al 5 de febrer  de 2018. 
Actuacions: 17. Públic: 4.920 

Atenem a la infància i la població víctima del conflicte armat 

Vam prometre que tornaríem i així va ser. Aquesta vegada, quatre 
pallassos plens d’alegria i tonteria van retornar el somriure a gairebé 
5.000 nens i nenes de diferents parts de Colòmbia i de l’altra banda 
de la frontera. Van actuar a Puente Internacional Simón Bolívar per 
a les milers de famílies veneçolanes que creuaven la frontera buscant 
una nova vida. També van estar als barris colombians tornats a Cú-
cuta, Tibú i Bucaramanga, on van compartir somriures amb la pobla-
ció civil víctima del conflicte armat. Finalment, es van endinsar al 
cor del Catatumbo fins a Caño Indio i La Gabarra, on hi havia nens 
que veien pallassos per primera vegada.

Al blog, els artistes van fer aquestes declaracions: “Hem trobat un po-
ble simpàtic, amable i chevere, ple de vida! Hem compartit riures i mirades 
i ens hem emocionat amb les mostres d’agraïment i el somriure sempre 
apunt. Queda molta feina per fer en aquesta Colòmbia alegre i combativa, 
els Pallassos Sense Fronteres haurem de tornar! Serà un autèntic plaer!” 

Ens veiem aviat, Colòmbia!

Jordània  
Milers de refugiats tornen a somriure  

Artistes: Almudena Harto, Iván Pascual, Daniel 
Martínez, Juan Jesús Luque. 
Dates: Del 15 al 30 de novembre  de 2018. 
Actuacions: 19. Públic: 3.325 

Inundem d’alegria els camps de refugiats a Jordània 

Un equip d’artistes extremenys van ser els responsables de retornar 
el somriure a milers de nens i nenes refugiats sirians, palestins i jor-
dans. En 15 dies, van realitzar prop d’una vintena d’actuacions als 
diferents camps de refugiats, i també a escoles, assentaments nòma-
des i centres cristians de la zona d’Amman i els voltants: Ramtha, 
Naur, Irbit, Salt, Jerash... En 50 minuts d’espectacle van transformar 
l’energia del lloc. Tota la tensió va desaparèixer per deixar pas a l’ale-
gria i l’esperança. En aquesta expedició vam tornar a reivindicar el 
riure com a patrimoni de la humanitat.

Aquest projecte s’està realitzant gràcies al suport de l’Agència Catalana de 

Cooperació al Desenvolupament. 

Líban
Reduim l'estrès posttraumàtic de la 
infància refugiada siria  

Artistes: Nacho Camarero, Marta Renyer, Joaquín 
Madrigal, Raquel Martínez, Tortell Poltrona, Paticia 
Habchy, Marina Benites, Dani Fontcuberta, Boris 
Ribas, Neus Ballbé, Anna Montserrat, Irene Poveda, 
Pedro Montoya. 
Dates: Del 30 de setembre al 15 d’octubre de 2017 (1ª 
exped.), del 6 al 18 de desembre de 2017 (2ª exped.) i i 
del 27 de gener al 12 de febrer de 2018 (3ª exped.). 
Actuacions: 64. Públic: 16.706 
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extrems insospitats que des d’aquí no podem arribar ni imaginar; 
a darrera de tot això, l’homo sàpiens que nosaltres som té un 
costat que és amable, ple de bondat i amb uns principis ètics. Puc 
afirmar que l’experiència de passar la vida al costat de tantes 
emocions generades pel riure de tants nens i nenes és una cosa 
que t’alimenta l’ànima. 

Quins trets caracteritzen 
Pallassos Sense Fronteres en 
el món de les organitzacions 
humanitàries?
Hi ha varis. Per una banda, el 
nostre producte solidari, al ser 
intangible, no és capaç de ser 
manipulat, sinó que és gaudit directament per molta gent a 
un cost molt baix per cada persona que en gaudeix. Per altra, 
és que la gent que participa en els projectes de Pallassos Sense 
Fronteres és solidària i no cobra. Pot semblar naïf, però som gent 
que fem el que fem no per fer-nos rics, sinó per ser feliços. Ja som 
suficientment rics. I malgrat tenir una feina absolutament fora 
de llei, com és la nostra, encara ens sobra energia i diners com 
per poder dedicar el nostre temps a una cosa així sense tenir cap 
retribució econòmica. Això també li dona valor. I, per últim, hi 
ha una altra de molt important, que és que nosaltres, que ens 
dediquem al món de la xorrada i la tonteria, una vegada passem 
per l’experiència de Pallassos Sense Fronteres el nostre humor 
ja no és tonto ni és xorra, sinó que, de cop, agafa molta més 
profunditat que la majoria de coses culturals que es fan aquí. 

Ha canviat gaire la manera com el món veu la feina que fa 
Pallassos Sense Fronteres des d’aleshores? 
El Pallasso és un personatge molt antic, encara que la gent no 
ho sàpiga. El primer pallasso del qual se’n sap la seva existència 
treballava pel faraó d’Egipte. Es deia Danga i és el primer que es 
coneix. Els pallassos sempre hem sigut una figura molt al límit. 
Hi ha una paraula en anglès que ho defineix molt bé: borderline. 
El pallasso és un borderline. En canvi, aquestes accions solidàries 
que en els últims anys els pallassos han emprès en espais on 
l’alegria és cara de veure (com els hospitals, dels geriàtrics, els 
camps de refugiats...) estan donant una altra visió del que és el 
pallasso. 

I respecte als països on actuàvem i actuem encara, com 
diries que han canviat? 
El món no canvia. El món està ple de bones persones i de molt 
males persones. Aleshores això sí que es desplaça d’un lloc a 
l’altre. Però les ferides greus causades per actes de violència 
segueixen coent. En ple segle XXI es continuen matant nens. 
L’ésser humà segueix fent patir d’unes formes absurdes darrere 
d’uns interessos que no tenen cap mena de sentit. No sé, jo no 
crec que hagi canviat massa la situació als països on actuem, 
perquè aquest tipus de mala gent segueix persistint i segueix 
cometent el mateix dolor. Jo potser sí que he canviat davant 
d’això. En aquelles primeres vegades em sobtava molt que hi 
hagués tanta maldat, però a hores d’ara ja m’hi he acostumat. 
És trist,  però els humans tenim la capacitat d’immunitzar-nos 
davant l’horror. 

Ara imagina que tens davant el pastís dels 25 anys de 

Pot semblar naïf, 
però som gent que fem 

el que fem no per fer-nos 
rics, sinó per ser feliços. 

projectes similars,  doncs t’hagués dit: tu què t’has pres? 
Certament, no hagués pensat mai que la cosa agafaria aquesta 
transcendència. Penso que el quid de la qüestió va ser començar 
a incidir amb els nostres propis mitjans. Em refereixo a que si 
haguéssim començat amb els països on ara estem treballant, 
on per arribar-hi et cal un avió, no haguéssim pogut engegar el 
motor de l’engranatge. En les primeres expedicions als Balcans 
anàvem amb el mateix vehicle que fèiem servir per arribar als 
espectacles de les nostres gires d’aquí. Això va ajudar a que tot 
fos sostenible. Com a dada curiosa que ara m’ha vingut al cap, 
recordo que vam aconseguir que a les autopistes franceses i 
italianes ens consideressin ajuda humanitària, cosa que a l’Estat 

espanyol encara no se’ns reconeixia com a tal.

Com vius les emocions dels nens i de les nenes que veuen 
els espectacles de Pallassos Sense Fronteres? 
A mi el pallasso sense fronteres que porto dins m’ha ensenyat 
que malgrat tota la misèria, l’horror i la violència portada a 

Fa 25 anys uns alumnes de l’escola Projecte de 
Barcelona van demanar-li a Tortell Poltrona 
que anés a fer riure als nens i nenes que patien 
la guerra que desmembrava l’antiga Iugoslàvia. 
Aquella expedició va ser la primera de Jaume 
Mateu, President i Fundador de Pallassos Sense 
Fronteres. Ara ja porta una cinquantena a l’esquena 
a més de 20 països que li han servit per acumular 
experiència vital i per seguir sense comprendre 
l’espècie humana.

Un quart de segle, ja. T’imaginaves que això seria possible?
No, però sí. M’explico. Quan et llences a fer una bogeria com la 
que vam fer aquell febrer del 93, en el fons tens el convenciment 
que allò serà possible. Però, si en aquell moment m’expliquen 
que hi hauria quinze països sota el nom de “Pallassos Sense 
Fronteres” en cadascun dels seus idiomes, tirant endavant 

6

Pallassos Sense Fronteres. Quin desig demanaries?
El desig que demanem cada any i que mai es compleix: Poder 
tancar l’organització perquè ja no fem cap falta.

Sabies que hi ha socis i sòcies que col·laboren des de 
l’any 1993 i segueixen d’alta? Què els diries a aquestes 

persones que ens ajuden des de 
l’anonimat?
Doncs que moltíssimes gràcies. 
Que nosaltres seguim persistint 
en no fallar-los, treballant sense 
interrupció i que, entre altres coses, 
seguim sent com som gràcies a elles. 
Ah! I que estan convidadíssimes a la 

festa del 25è aniversari el proper 19 de maig!

Declaracions obtingudes per Marta López
Tècnica de comunicació de Pallassos Sense Fronteres

Benín  
Somriures contra l’estigma 

Artistes: Ramon Fugarolas, Miquel Ollé, Francesc 
Xavier Riera. 
Dates: Del 5 al 16 de novembre de 2017. 
Actuacions: 14. Públic: 3.779 

Donem suport a la infància vulnerable i la població adulta que 
pateix malalties de salut mental

El novembre passat en Ramon, en Miquel i en Xerina van empren-
dre el viatge cap a Benín amb l’objectiu de compartir somriures amb 
la població adulta víctima de malalties de salut mental i la infància 
en situació de vulnerabilitat. Els somriures van arribar als centres 
de l’associació Saint Camille, que acull persones amb aquest tipus 
de malalties, als poblats de les zones més rurals i a les escoles de la 
capital, Cotonou. La forta calor no va impedir els 14 espectacles per 
a més de 3.700 persones.

Foto: Expedició a Benín ©PSF 

PROJECTESEN PRIMERA PERSONA

Tortell Poltrona

Foto: Expedició a Líban, 2013 ©
Sam

uel R
odríguez | PSF 
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Líban  
El poder de la comicitat femenina  

Artistes: Montserrat Trias, Maite Guevara, Cristi 
Garbo i Miriam Crespo. 
Dates: Del 8 al 22 de novembre de 2018. 
Actuacions: 18. Públic: 400 

Oferim suport emocional i psicològic a dones víctimes de 
violència masclista 

La Montse, la Maite, la Cristi i la Miriam van dur a terme la se-
gona expedició del projecte que té per objectiu atendre les dones 
que han patit episodis traumàtics de violència, i especialment, 
de violència masclista al Líban. Durant dues setmanes, aquestes 
quatre pallasses van acompanyar i van fer riure a moltes de les 
dones que viuen en refugis “secrets”. Espais freds i plens de dolor 
que, a través del riure, els van poder convertir una mica en llocs 
menys hostils i on les mateixes dones van arribar a estrènyer vin-
cles entre elles. Abans de marxar, els van regalar un dels tallers 
manuals que havien fet un dia amb una dedicatòria al darrera: 
“Gràcies per transformar el nostre patiment en alegria”. 

Finalment, dins de la programació de la gira, van aprofitar per vi-
sitar els camps de refugiats palestins, on van compartir somriures 
amb molts nens i nenes que les esperaven amb els braços oberts i 
els somriures ben amples.

Aquest projecte s’està realitzant gràcies al suport de l’Agència Catalana de 

Cooperació al Desenvolupament.

Save the date  
18 i 19 de maig

 
El proper 18 i 19 de maig t’esperem a Sant Esteve de Palautordera 
per celebrar els 25 anys de Pallassos Sense Fronteres. El divendres 
18 a les 20 h al Teatre Pare Casals es farà l’acte dels 25 anys, on 
farem un balanç de l’organització durant aquest quart de segle. 

El dissabte 19 de maig tindrà lloc la gran festa del 25è aniversari de 
Pallassos Sense Fronteres al Circ Cric. En un format de fira, recrea-
rem els mateixos espectacles que han fet riure a tants nens i nenes 
del món. La festa durarà tot el dia d’11 h a 18 h i l’entrada serà gratu-
ïta pels socis, sòcies i artistes voluntaris. Per a la resta, es demanarà 
un donatiu de 12€. Per a més informació visita www.clowns.org! 

T'hi esperem!

Foto: Expedició a Líban ©Abaad | PSF 

BARCELONA (seu). Pl. Margarida Xirgu, 1 (ed. Teatre Lliure) - 08004 
T. 933 248 420  |  e-Mail: psf@clowns.org 

MADRID (delegació). C/ Montera, 32 5º 9ª - 28013 
T. 915 220 177  |  e-Mail: psfm@clowns.org

www.
clowns.
org

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
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