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EDITORIAL

Somriures contra
el trauma de la guerra
Les nenes i nens que pateixen els conflictes ocasionats flashbacks esmentats, i en l’evitació aquest bloqueig
pels adults pateixen traumes que produeixen del qual parlem.
simptomatologies diverses. Entre aquestes estan els
malsons, la dificultat en la relaxació, els anomenats Segon, les actuacions de PSF per si soles també
flashbacks, que suposen una revivència corporal redueixen la presència de símptomes relacionats amb
d’episodis greus, el bloqueig com a mesura resilient de problemes emocionals i conductuals. Les nenes i nens
primera urgència i altres fenòmens d’índole similar. En milloren el seu comportament a les escoles després de
el projecte conjunt que vam iniciar fa gairebé dos anys participar en espectacles nostres.
amb la Unitat de Crisi de
la Universitat Autònoma
En tercer lloc, quan
«L’alegria, la comicitat positiva,
de Barcelona, vam poder
les nostres actuacions
l’humor que no denigra i que és
comprovar com molts
es
combinen
amb
innocent,
obre
la
ment
i
permet
nens i nenes als quals
determinades mesures
desactivar bloquejos.»
oferíem
els
nostres
terapèutiques com les
espectacles patien aquest
TRTs (Teaching Recovery
tipus de simptomatologies. Són efectes que des d’aquí, Techniques) aplicades per la Unitat de Crisi de la
llevat que per mala fortuna nosaltres haguem patit UAB, l’efecte positiu sobre les intrusions, l’evitació,
algun tipus de situació similar, costa d’imaginar i problemes emocionals i problemes conductuals,
situar en termes d’impacte. Sabem que és molt difícil augmenta.
tenir un desenvolupament sota aquestes condicions,
així com sabem que un nen o una nena que romanen Finalment, la combinació de les nostres actuacions
bloquejats psicològicament per a autoprotegir-se de amb les esmentades TRTs produeix, a més dels
possibles danys futurs perdrà oportunitats en el seu canvis anteriors, una important disminució de la
creixement emocional.
simptomatologia depressiva dels nens i nenes.
L’alegria, la comicitat positiva, l’humor que no
denigra, i que és innocent, obre la ment i permet
desactivar bloquejos. És un fet que hem verificat amb
evidències en el nostre últim estudi científic i que està
en procés de publicació. No obstant això, amb totes
les limitacions que el procés de publicació d’un article
científic genera, podem avançar la síntesi d’aquest.

Amb això responem a aquella pregunta tan antiga que
sempre ens feia algú escèptic: “Els nens s’ho passen
molt bé durant l’estona en què feu els espectacles
però... Després què? Què queda?” La resposta és que
després queda un futur una mica més practicable per
a les nenes i els nens, que creix en la mesura en què
puguem oferir-los major quantitat del nostre treball.

En primer lloc, les actuacions de Pallassos per si soles,
sense combinar amb cap altra metodologia, tenen
un efecte positiu sobre els símptomes d’intrusió i
evitació. En la intrusió trobaríem efectes com els

Gràcies pel teu suport.
Carles Requena
Gerent i Responsable d’Operacions de PSF

Expedició a Etiòpia ©Luca Fiorentini | PSF
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Foto: Expedició a Líban © PSF

PROJECTES
L’Anna i la Cèlia han estat més de tres setmanes donant un cop de
nas al Davo i la Lucie amb el projecte nutricional a Burkina Faso,
que ja porta 3 anys i mig en marxa. Entre els quatre han preparat nous tallers de formació de clown per a les mamallasses i han
realitzat prop d’una vintena d’espectacles per tota la regió d’Hauts
Bassins.

Al cap d’uns dies de la seva tornada, el Xavi, la Marcela, la Charo
i el Romero van ser els encarregats de dur a terme la segona gira,
dedicada a compartir somriures amb la infància refugiada siria a
la zona de la Vall de la Bekaa, molt propera a la frontera amb Síria.
Vam tornar a actuar a les mateixes escoles on hem dut a terme el recent estudi liderat per la Unitat de Crisis de Barcelona, els resultats
del qual confirmen que les nostres accions redueixen els símptomes
de l’estrès posttraumàtic dels nens i nenes que han viscut la guerra.
En total, van fer riure a 8.400 persones en 34 espectacles. Ja tenim
ganes de tornar-hi aviat!

L’objectiu final és reduir els efectes de la malnutrició en aquesta
zona de Burkina Faso. Actualment, el projecte se situa en la tercera
fase, centrada en la realització d’activitats de sensibilització per a
la població local a través de tallers basats en l’humor i la comicitat.
Mentrestant, les mamallasses segueixen posant en pràctica el que
aprenen a les formacions al CREN (Centre de Recuperació Nutricional) de Bobo-Dioulasso, estimulant els infants hospitalitzats. Amb
aquesta visita en Davo i la Lucie han aconseguit carregar piles i de
quina manera!

Pots col·laborar amb un donatiu en aquest projecte a través de
www.femriurfemfutur.org

Aquest projecte s’està realitzant gràcies al suport de l’Ajuntament de Barcelona.

Colòmbia
Colombians i veneçolans somriuen de nou
Artistes: Maite Guevara, Patricia Coronas, Jennifer
Jacomini, Toño Zarralanga i Javier Franco.
Dates: del 2 al 22 de febrer de 2019.
Actuacions: 28. Públic: 4.066

Líban

Compartim somriures amb la infància desplaçada i refugiada
Aquest febrer cinc Pallassos i Pallasses Sense Fronteres hem estat
a Colòmbia realitzant una gira d’espectacles per atendre la infància
desplaçada pel conflicte intern colombià i la infància refugiada de Veneçuela, que fuig de la inestabilitat política que succeeix al seu país a la
recerca d’una vida millor. La Maite, la Patri, el Toño, el Javi i la pallassa
brasilera, Jennifer, han estat els encarregats de compartir somriures
amb més de 4.000 persones. Han estat a la frontera amb Veneçuela,
atenent milers de persones que creuen dia a dia el Puente Internacional. També a zones que encara pateixen els estralls del conflicte
armat i a la península de Guajira, amb la comunitat Wayú, la població indígena, no reconeguda pel govern colombià. Tot plegat han realitzat gairebé una trentena d’espectacles acompanyats per ACNUR.

Fem riure, fem futur!

Donem suport emocional a la infància refugiada palestina
i seguim reduint l’estrès posttraumàtic de la infància refugiada síria
La passada tardor vam deixar-nos caure dues vegades a Líban en
dues gires molt seguides. No vam anar-hi per plaer, sinó perquè milers de nens i nenes ens reclamaven! La primera gira la vam destinar, sobretot, a atendre la infància i la població refugiada palestina.
Alguns palestins van venir a Líban en el seu dia pensant que seria
un lloc de refugi provisional, però ja han passat dues o tres generacions i tornar-se’n segueix sense ser una opció. El David, la Vicky,
l’Albert i l’Abraham van realitzar 25 espectacles per a un públic de
6.526 persones. Van omplir d’alegria molts camps de refugiats, centres per a la gent gran, escoles...
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Foto: Expedició a Colòmbia © PSF

Burkina Faso
Nous reforços per a en Davo i la Lucie
Artistes: Davo Gallego, Lucie Bettencourt, Anna
Montserrat i Celia Benito.
Dates: del 30 de novembre al 23 de desembre de 2018.
Actuacions: 16 espectacles i 45 h de tallers.
Públic: 2.359
Continuem amb el projecte nutricional amb el suport de
dues pallasses més

Aquest projecte s’ha realitzat gràcies al suport de l’Ajuntament de Barcelona.
Foto: Expedició a Burkina Faso ©PSF

Artistes: Albert Vinyes, David Soria, Vicky Alcaraz
i Abraham Arzate (1a exped.). Xavi Arcos, Marcela
Caraballo, Charo Amaya i Romero González (2a
exped.).
Dates: del 24 de setembre al 10 d’octubre (1a exped.) i
del 20 d’octubre al 10 de novembre de 2018 (2a exped.)
Actuacions: 59. Públic: 14.926

Foto: Expedició a Etiòpia © Luca Fiorentini | PSF

Etiòpia
Hem portat riures allà on no hi arriben
Artistes: Hugo Sánchez, Zaida Villar i Nacho
Camarero.
Dates: del 9 de desembre 2018 al 9 de gener de 2019.
Actuacions: 29. Públic: 11.998
Donem suport emocional a la infància refugiada i en situació
de vulnerabilitat a Etiòpia
Quatre membres de l’ONG Acircándonos, el Nacho, la Zaida, l’Hugo
i un fotògraf que ens ha regalat instantànies increïbles, el Luca, van
sacrificar el seu Nadal per compartir somriures a Etiòpia, amb la
infància que més ho necessita. La primera parada va ser a Addis
Abeba i la segona a Holeta, una ciutat rural a 40 quilòmetres de
la capital. En aquesta zona, el perill sobre la presència de hienes
quan cau el sol va provocar l’escurçament d’alguns espectacles
perquè els nens i nenes poguessin tornar a les seves cases sans i
estalvis. Durant la gira, els artistes van topar amb un contratemps
imprevist: La pallassa Zaida es va lesionar el genoll quan executava
una acrobàcia durant d’un espectacle. Va estar uns dies reposant,
sense poder actuar amb els seus companys pallassos.
La nit de Nadal, mentre el Pare Noel es colava a les cases dels països
occidentals per portar-hi regals, els artistes volaven cap a Jijiga,
ciutat fronterera amb Somàlia, per a l’endemà portar el regal més
preuat i intangible per a tots els refugiats: l’alegria. Als camps de
Sheder i Aw Barre van actuar per centenars de persones que van
veure en aquells pallassos una mica d’esperança. Després, van
posar rumb al camp més antic i més poblat de la zona, Kebribeyah.
Milers de rialles alliberadores van esclatar a l’uníson davant les
tonteries dels artistes. Dels camps de refugiats, es van desplaçar a
la regió de Gaba Kemisa, una zona molt rural i molt aïllada on mai
ningú havia vist un pallasso. Al blog, els artistes s’acomiadaven així
de la gira: “En nom de la Zaida, el Nacho, el Luca i l’Hugo, volem donarvos les gràcies per haver ajudat a realitzar aquest projecte. En un mes a
Etiòpia hem aconseguit realitzar 29 espectacles, 5 tallers i hem pogut
atendre a 11.998 persones emportant-nos cap a casa molts, molts i molts
riures. Fins aviat!”
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EN PRIMERA PERSONA

El teu destí professional era ser pallasso?
Jo volia ser actor en un principi. Estava estudiant interpretació i
art dramàtic en una escola de Madrid i vaig acabar apuntant-me
a un curs d’estiu a l’escola de circ Carampa per a complementar
el treball d’actor. Vaig pensar que aprendre tècniques de circ em
donaria més eines i em faria créixer professionalment en el món
de la interpretació. Em va agradar tant, que al curs següent em
vaig apuntar a l’escola d’Alcorcón i allà ho vaig provar tot: malabars, equilibris, acrobàcies, pantomima... I després vaig veure
que feien cursos de clown. Em van cridar molt l’atenció i vaig
apuntar-m’hi. Curiosament, l’últim que vaig provar va ser el que
més em va agradar. Així que allà vaig decidir que havia de ser
pallasso.

Després d’aquest viatge a Jordània el 2011 han vingut molts
més. El 2012 vaig viatjar a Cisjordània i el 2013 vaig marxar a
Costa d’Ivori. Van seguir Colòmbia el 2014 i a l’any següent vaig
marxar a Grècia, Macedònia i Sèrbia per atendre el flux de refugiats que estava arribant a Europa el 2015. A la tardor de 2016
vaig estar a Jordània una altra vegada i el 2017 vaig viatjar en
dues ocasions, una a Equador i l’altra a Líban. Finalment vaig
acabar el 2018 i començar el 2019 a Etiòpia.
Guau! Una mitjana d’expedició per any...
I si em deixeu dos o tres, jo encantat! (riu)
Amb aquest ritme suposo que s’aproxima una nova
aventura...
Oi tant! Tenim intenció d’anar a Indonèsia a l’abril-maig d’aquest
any 2019. Visitarem l’illa de Lombok, que va patir terribles estralls pel terratrèmol del passat mes d’agost deixant milers de
desplaçats i prop de 600 morts. És una iniciativa de Circlosión de
Carcajadas en col·laboració amb Pallassos Sense Fronteres.

A part de Circlosión de Carcajadas, també ets membre
d’altres associacions com Acircándonos. Com es conjuguen
totes dues amb PSF?
Tant Circlosión com Acircándonos són organitzacions molt més
petites que PSF. A Circlosión, per exemple, som 3 o 4 amics només.
Un pallasso viu o sobreviu? Es pot viure d’aquesta professió? Tots som artistes i tenim un compromís solidari que ens mou a
Sí, clar. Jo visc molt de ser pallasso, espiritualment (riu). Fora organitzar gires d’espectacles a llocs on es necessiten somriures.
bromes, aquesta és una professió tan digna com qualsevol altra i Les decisions sobre on podem anar les prenem en consens, però
es pot viure d’això. Clar que es pot. Sí que és veritat, per exemple de vegades és l’actualitat o l’«emergència» la que ens fa moure a
en el meu cas, tinc èpoques. Hi ha períodes que puc viure només un lloc o a un altre. Per exemple, quan es va produir el terratrèmol
de treballar com a pallasso i
a l’Equador l’abril de 2016, des
hi ha altres en què necessid’Acircándonos vam decidir
«És tan important que els petits
to treballar d’una altra cosa
muntar una gira pel gener de
riguin com que els adults vegin
(que pot estar relacionada o
2017, amb el temps suficient
els seus fills riure.
no) per a sobreviure aquell
per poder recaptar els diners
mes. Aquesta és una manera
a partir de Gales Solidàries i
Pensen que hi ha un dia més, un
de viure d’això, l’econòmica,
campanyes de micromecenatfutur per davant.»
però hi ha una altra, que per a
ge, contactar amb contraparts
mi és molt més important: la
locals i organitzar el viatge.
filosofia de vida. A mi ser pallasso em fa viure molt feliç el meu Però de vegades sols no arribem a tot i, per això, és una sort
dia a dia, i això, per a mi, preval per sobre de tota la resta.
poder comptar amb el suport i l’experiència de Pallassos Sense
Fronteres. L’ONG ens ajuda a finançar part de la gira aportant el
Com va començar la teva aventura amb Pallassos Sense valor dels bitllets i de les assegurances, per exemple. D’aquesta
Fronteres?
manera surten ambdues parts beneficiades, però sobretot el maJo portava molt temps donant-li voltes al fet de col·laborar amb jor benefici se l’emporta la gent que rep el projecte i els efectes
PSF. Era una ONG que admirava molt però a la vegada li tenia positius del riure.
molt respecte. Un amic que ja col·laborava a l’associació, m’animava a participar en les assemblees que es feien a Madrid, però Què fa el riure? Realment cura?
sempre li donava llargues. Suposo que no m’atrevia pel fet de Ara ja està comprovat científicament (amb el recent estudi elaveure tanta qualitat professional en els artistes voluntaris. Jo borat per la Unitat de Trauma, Crisis i Conflictes de Barcelona)
encara m’estava formant i no em sentia preparat. Al final ho vaig que els nostres espectacles tenen un benefici molt important a
anar deixant passar, fins que la pallassa Angi Amaya que estava nivell psicològic: redueixen els símptomes depressius i conduca punt de marxar a Jordània per a un projecte de dones amb PSF, tuals relacionats amb l’estrès posttraumàtic de la infància que
em va dir que els estava costant horrors trobar una quarta inte- ha viscut la guerra. I aquests efectes perduren en el temps, no és
grant amb disponibilitat de dates i coneixements d’anglès per només en el moment de l’espectacle i prou, sinó que duren com
a completar l’equip i em va preguntar si m’interessava anar-hi. a mínim dotze setmanes, que és el temps durant el qual s’ha dut
Allà no m’ho vaig pensar dues vegades i vaig marxar amb elles.
a terme l’estudi. Però és evident que el riure t’ajuda a ser més
feliç, crea estats de benestar. Quan riem ens sentim millor. Això
En quantes missions t’has embarcat amb l’ONG?
no requereix cap estudi, es percep a simple vista. A més, el que
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Conversem amb l’artista asturià Nacho
Camarero, qui des de l’any 2011 col·labora
activament amb Pallassos Sense Fronteres.
Des que va començar fa 8 anys, ha
viatjat almenys una vegada a l’any amb
l’organització. Les seves sabates gegants i el
seu nas vermell han despertat somriures en
10 països diferents.

Nacho Camarero
fa el riure en aquests col·lectius és que els fa enfrontar-se amb
més optimisme a la seva situació, els dona ànims, força. Aquest
concepte s’anomena resiliència. Normalment enfoquem el treball als nens i nenes, però la felicitat s’extrapola a tota la família.
És tan important que els petits riguin com que els adults vegin
els seus fills riure. Pensen que hi ha un dia més, un futur per
davant. L’espectacle, a més, crea un nexe col·lectiu molt fort. Els
riures generen comunitat. En definitiva, ja ho deia bé Chaplin:
“un dia sense riure és un dia perdut”.
Tots els projectes en els quals has participat són
essencials. Però, quin d’ells destacaries?
Un record inesborrable és el que vaig viure als Balcans en ple
“boom” del flux de refugiats a Europa. Va ser l’any 2015 i vam
estar a Macedònia, Grècia i Sèrbia, a les rutes frontereres. Allà
vam veure riuades de gent creuant la frontera dia rere dia. Eren
persones de tota mena: doctors, arquitectes, forners, nens, joves, persones grans, gent en cadira de rodes, embarassades (alguna fins i tot havia donat a llum el dia anterior o feia dos dies).
Era una cosa tan urgent en aquell moment, que em va semblar
indispensable estar allà. És l’expedició que recordo més xocant.
Alguna anècdota inoblidable en les teves missions amb
Pallassos Sense Fronteres?
Em ve al cap una anècdota que va succeir a Colòmbia. Estàvem a
una escola d’una zona rural on hi havia 2.000 nens. Ja havíem
actuat en escoles amb un gran nombre de públic i els espectacles
havien estat un èxit. El que no sabíem era com ens rebrien aquesta
vegada. Vam arribar al lloc i estaven tots els nens revolucionats.
Ens van deixar una aula per a canviar-nos i ens van dir: “us hem
delimitat l’espai amb una corda”. Però tal eren les ànsies i les ganes
dels nens, que només sortir de l’aula ja van venir cap a nosaltres.

Desenes i desenes de nens i nenes. Ens vam ficar dins del perímetre entre les cordes com vam poder però als deu segons, aquestes
van volar i els nens van envair tot l’espai. Per a nosaltres va ser
impossible calmar-los. Recordo que la majoria de docents estaven
a l’aula de professors, reunits. Vam parlar amb els voluntaris de la
contrapart que ens havia organitzat l’espectacle, i davant el “caos”
que regnava, vam decidir suspendre’l. Va ser una veritable pena.
Ens vam haver de ficar a la furgoneta i sortir com vam poder. Ens
vam sentir per primera vegada com si fóssim famosos envoltats
de fans sobreexcitats. Va ser al·lucinant però a la vegada una llàstima perquè no vam poder realitzar l’espectacle. Tanmateix, crec
que la mateixa visita ja els va alegrar el dia. No oblidaré mai l’emoció dels nens i nenes amb els ulls ben oberts i xisclant d’excitació.
Espero que algun dia puguem tornar a aquella escola i regalar-los
l’espectacle.
Tens alguna cosa a dir als socis i sòcies que ens donen
suport dia a dia i que t’han permès viure totes aquestes
experiències?
M’agradaria donar-los les gràcies de cor. Evidentment per mi,
per tot el que m’han permès viure, però sobretot pels beneficiaris que reben els nostres espectacles. El que fem és realment
necessari encara que de vegades no es percebi a simple vista. Hi
ha gent que diu que el que necessiten aquestes persones és un
refugi i menjar. Per descomptat. Però també necessiten alimentar i protegir l’ànima. I això és el que fem nosaltres. Per això,
vull donar-los les gràcies i animar-los a que continuïn aportant
i col·laborant sempre que puguin.
Declaracions obtingudes per Marta López
Tècnica de comunicació de Pallassos Sense Fronteres
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PROJECTES

Foto: Expedició a Costa d’Ivori ©PSF

Foto: Expedició a Jordània ©PSF

Jordània
Alegria al camp de refugiats d'Azraq
Artistes: Pau Segalés, Lorenzo Mondrón, Ariadna
Martí i Gerardo Casali “El Negro”.
Dates: del 26 d’octubre al 2 de novembre de 2018.
Actuacions: 10. Públic: 1.200
Fem riure a més d’un miler de nens i nenes sirians
Un argentí, un “maño” i dos catalans van embarcar-se en una expedició exprés, de només una setmana, cap al camp de refugiats
d’Azraq, a Jordània. La seva visita va sorprendre a moltíssims nens
i nenes del camp.
Aquest assentament va ser construït per acollir les persones refugiades que fugien de la guerra de Síria i es va dissenyar amb la idea
de superar alguns dels problemes que es generaven en el superpoblat camp de refugiats de Zaatari, el segon més gran del món, també establert a Jordània. Segons dades d’ACNUR, al camp d’Azraq
hi conviuen actualment 36.000 persones, de les quals el 57% són
infants i hi ha 268 menors no acompanyats. A més, 1.227 persones
tenen alguna discapacitat, de les quals un 36% també són infants.
Amb tota l’energia i la tonteria que els caracteritza, els artistes van
oferir 10 espectacles de gran qualitat a més d’un miler de nens i
nenes. Però una setmana se’ls va fer molt curta! Esperem tornar-hi
molt aviat per arribar a tota la gent que viu al camp!
Aquest projecte s’ha realitzat gràcies al suport de la fundació Nous Cims.

Costa d’Ivori
Rialles penjant d'un fil
Artistes: Pere Bigas, Raquel Batet, Bruno Valls i
Xavier Silveira.
Dates: del 22 d’octubre al 4 de novembre de 2018.
Actuacions: 16. Públic: 4.200
La Cia. Marionetes Nòmades arrenca milers de somriures a
Costa d’Ivori
Al país amb més producció de cacau del món ens vam trobar una
necessitat imperiosa de riure. Cap a Costa d’Ivori van anar el Pere,
la Raquel, el Bruno i el Xavier amb les seves respectives marionetes,
per a explicar històries de pirates, sirenes i tresors que van fer volar
la imaginació i arrencar rialles a petits i grans.
El públic quedava sorprès de veure per primera vegada ninots de
fusta que prenien vida a través d’uns fils gairebé invisibles. Així
ho explicaven els artistes al blog: “La impressió de veure per primer
cop un ninot de fusta que sembla tenir vida pròpia és un fenomen que
coneixem bé com a titellaires. Però l’impacte rotund que té en llocs com
aquests pobles aïllats és realment impressionant de viure”. Després de
dues setmanes de gira, els artistes van fer un total de 16 espectacles per a més de 4.000 persones!

FES-TE SOCI/A I AJUDA’NS A COMPARTIR SOMRIURES ARREU DEL MÓN!

www.
clowns.
org

@psfcwb
/psfcwb
@psfcwb
payasossinfronteras
blogclowns.blogspot.com
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