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Editorial

El riure que acompanya, llenguatge de la diferència
En aquest primer semestre hem pogut compartir somriures al Líban, Colòmbia, Costa d’Ivori, Kosovo, Bòsnia, Melilla, Jordània, Tunísia i Palestina. Prop de 40
artistes voluntaris han realitzat 160 actuacions per
més de 33.000 nens i nenes, i les seves famílies. S’han
escoltat somriures de nord a sud, d’est a oest, sembrant
la llavor d’aquest llenguatge que no entén de violències
i que només comprèn la necessitat de compartir i respectar. El somriure compartit és més que la suma dels
somriures de cada un de nosaltres! És potser, en definitiva, aquesta màgia inexplicable que tots sentim quan
ens emocionem, quan arruguem el nas, quan ens fan
mal els músculs de la cara de no poder parar de riure.

La força de l’intangible, de l’immaterial, del somriure compartit
entre nens i adults, homes i dones... És un dels grans símbols de
convivència, de respecte per l’altre pel simple fet de ser, en efecte,
un altre. La diferència, al contrari del que promulguen els qui la
utilitzen per justificar la persecució i la violència, ens enriqueix
i alhora ens fa més iguals els uns als altres. Ens fa sentir únics a
cada un de nosaltres, i per únics, imprescindibles. I no hi ha res
que pugui unir-nos més que el fet que tots siguem únics. Imprescindible i únic és també el riure de cada un de nosaltres.
La connexió entre rialles significa el naixement d’un nou llenguatge! Un llenguatge sense fronteres on la diferència dels sons

PROJECTES
Melilla

|

Artistes: Josune Goenaga,
Cristina Calvo i Manuel Asencio
Dates: Del 4 al 11 de juny de 2012
Actuacions: 11 Públic: 1.217

Pallassos Sense Fronteres ha iniciat un projecte que es realitzarà
a cavall d’Espanya i el Marroc i que comportarà expedicions a
Melilla, Ceuta i Tànger. En aquesta primera expedició a Melilla
s’han realitzat actuacions per a la població infantil de diferents
barris de la ciutat autònoma (en escoles però també al carrer) on
les dificultats de convivència i els nivells d’inseguretat són molt
patents, fet que comporta que, sovint, els nens i nenes que hi viuen, de diferents nacionalitats, tinguin dificultats per compartir
i per esbargir-se. En aquesta primera expedició del projecte s’ha
col·laborat amb les associacions Melilla Acoge i Prodein Melilla.

de cadascuna de les rialles provoca el naixement d’una nova fonètica, gramàtica, semàntica... On no importa el lèxic de cada idioma
sinó la intensitat de la rialla compartida. Per aquesta segona part
de l’any ens esperen moltes més expedicions. De nou viatjarem
al Líban, a Tunísia, estarem a Burkina Faso i a Malawi... I continuarem amb el nostre objectiu que cada dia de l’any es realitzi un
espectacle en algun lloc del planeta on els nens i nenes ho tenen
realment difícil.
Moltes gràcies de nou socis i sòcies de Pallassos Sense Fronteres,
per seguir donant suport a aquest projecte. Amb vosaltres viatgem a tots i cadascun dels nostres destins i amb vosaltres tenim
més força per treballar en llocs on massa vegades el soroll terrorífic
de les violències intenta fer callar el so dels somriures. Ens doneu
forces per seguir cada dia! Gràcies molt especialment als hereus
de la senyora Carmen Monedero Carrillo de Albornoz, qui amb la
seva generositat ens han permès finançar les expedicions a Kosovo, Tunísia i Colòmbia.
Moltes gràcies també a tots i cada un dels voluntaris de Pallassos
Sense Fronteres que fan possible que la màgia del riure aparegui
allà on més es necessita. Seguim tots junts sumant somriures per
seguir creant llenguatges sense lletra, somriures que uneixin i
rialles que acompanyin.
Una abraçada a tots i a totes!
Jaume Mateu - Tortell Poltrona
President de Pallassos Sense Fronteres

Costa d’Ivori

|

Artistes: Jaume Mateu “Tortell Poltrona”,
Jordi Balada, Jorge Panareda i Dani Cercos
Dates: Del 9 al 22 de gener de 2012
Actuacions: 26 Públic: 13.056

L’any va començar amb una expedició a Costa d’Ivori encapçalada
per Tortell Poltrona. És el cinquè any consecutiu que PSF organitza expedicions al país africà i hi manté un compromís ferm de
fer activitats i actuacions amb la població afectada pels diferents
conflictes armats que han fustigat el país durant l’última dècada.
Especialment es realitzen activitats per a la població desplaçada a
l’oest del país i a la capital, Abidjan, en coordinació amb l’ACNUR.
Gran part de la feina es desenvolupa també amb la població que
pateix trastorns mentals i que és atesa per ONG locals que treballen intensament per oferir-los unes condicions de vida el més
dignes possible. En col·laboració amb el MESAD, Saint Camille i
Progres Universel, PSF continua treballant per mantenir els llaços amb els nostres socis de Costa d’Ivori i anar preparant properes intervencions.

Foto: © Ana Lorente/PSF

Líban
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Artistes: Albert Grau “Denguito”, Moisès
Queralt “Moi”, Oriol Liñán i Christian Olivé.
Dates: Del 1 al 21 d’abril de 2012
Actuacions: 31 Públic: 9.530

Els 4 voluntaris de Pallassos Sense Fronteres van emprendre la
primera expedició del 2012 al Líban i van voltar de sud a nord
del país, realitzant espectacles als campaments de refugiats palestins que es troben dins o als voltants de les ciutats libaneses
de Tyro, Saida, Beirut i Trípoli. A més a més, van posar en marxa
diversos espectacles per la població libanesa de diferents comunitats culturals i religioses: Espectacles per a població siriana refugiada al nord del país, per a famílies d’origen iraquià refugiades
a Beirut i per als fills de treballadores domèstiques immigrants
que treba-llen en condicions molt dures al Líban i que necessiten
suport per poder atendre els seus nens i nenes. Aquest mosaic
d’actuacions i espectacles per a una població de procedència tan
diferent no és més que un reflex de la complexa realitat cultural,
religiosa i política del Líban. Les activitats es van coordinar juntament amb les ONG Naba’a, Aida i Maj el Korom. El compromís
de PSF amb els refugiats que viuen al Líban i amb les poblacions
locals en risc és ferm i aquest 2012 es realitzarà una nova expedició, si les condicions de seguretat ho permeten, un cop finalitzi
el Ramadà a l’agost. En aquesta expedició hi va participar també
com a voluntari el fotògraf de Saragossa Diego Iba-rra, que es va
encarregar de la documentació de l’acció de PSF durant deu dies.
Podeu veure la galeria d’imatges completa a:
www.clowns.org/content/mediateca
Fotos Líban: © Diego Ibarra/PSF
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Colòmbia

|
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Artistes 1: Pablo Regalado, Paula Gelp,
Alejandro Botero i Antonio Zarralanga
Dates: 27 de desembre de 2011 a 1 de febrer de 2012
Actuacions: 6 Públic: 560 Tallers: 47 Alumnes: 352
Artistes 2: Gabriel Villanueva,
Santiago Blomberg i Martin Rispau
Dates: Del 16 d’abril al 6 de maig de 2012
Actuacions: 17 Públic: 1.880 Tallers: 5 Alumnes: 215

Pallassos Sense Fronteres ha reprès amb força les activitats a
Colòmbia i durant el 2012 ja s’han realitzat dues expedicions. La
primera, al gener, estava composada per voluntaris provinents de
la delegació aragonesa de Pallassos Sense Fronteres i van centrar
els seus esforços en treballs de formació, tallers i actuacions amb
el grup local Maloka la Estrella, a la regió de San Agustín. La segona expedició s’ha realitzat durant el mes d’abril, en col·laboració
amb l’ACNUR, a les regions de Villavicencio y Araúca. Colòmbia
és un dels països del món amb un major nombre de persones
desplaçades dins del propi país a causa del conflicte armat existent entre diferents grups armats i l’exèrcit colombià. L’associació
amb ACNUR ens permet arribar a pobles i llocs remots on hi ha
grups de població desplaçada (amb molts nens i nenes) que tenen
poques oportunitats de rebre estímuls com els que proporcionen
les activitats i els espectacles de Pallassos Sense Fronteres.
L’equip d’artistes d’aquesta segona expedició el va conformar tres

Tunísia

|

voluntaris provinents d’Argentina col·laboradors d’en Chacovachi,
el nostre ambaixador a Buenos Aires! En aquesta segona expedició, el fotògraf madrileny resident a Equador, Eduardo León,
va ser un voluntari més de l’expedició i en va fer la documentació
gràfica. Podeu veure el reportatge complet d’Edu León al web:
www.clowns.org/content/mediateca
La segona expedició ha estat finançada amb fons donats per la
família de la senyora Carmen Monedero Carrillo de Albornoz.

Fotos Colòmbia: © Edu León/PSF

Artistes: Sergio López “Chapa”, Pablo
Domichovsky “Blito” i José Luis Redondo
Dates: Del 23 d’bril al 4 de maig de 2012
Actuacions: 14 Públic: 1.990

Durant el mes d’abril, aquest equip de 3 artistes voluntaris va
viatjar a Tunísia, a la frontera amb Líbia, per desenvolupar activitats i espectacles per a la població infantil del camp de refugiats
de Choucha. En aquest campament gestionat per l’ACNUR encara
viuen més de 3000 persones, de les quals aproximadament 500
són nens i nenes, un centenar d’ells menors no acompanyats, que
després d’un any encara esperen a ser repatriats a tercers països
on poder iniciar una nova vida . Són famílies i homes sols que van
fugir del conflicte civil libi i que no poden tornar als seus països
d’origen perquè allà també corren risc de persecució i empresonament. La gran majoria de la població refugiada és originària
de països de l’Àfrica subsahariana, com Somàlia, Sudan o Níger,
si bé també hi ha persones i famílies d’origen palestí o iraquià.
En col·laboració amb ACNUR i el DRC (Danish Refugee Council),
l’equip de voluntaris va dur a terme tallers i espectacles amb els
adolescents i els nens del campament, implicant-los en les activitats. A més, es va establir un pla de formació per als refugiats que
són voluntaris de DRC i ACNUR en tasques d’animació amb els
més petits del campament. En aquesta expedició va acompanyar
a l’equip Samuel Rodríguez, responsable de comunicació de PSF,
que va editar el bloc www.psfentunez.blogspot.com que encara
es pot consultar online. Expedició finançada amb fons donats per
la família de la senyora Carmen Monedero Carrillo de Albornoz.
Fotos Tunísia i portada: © Samuel Rodríguez/PSF
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Som riures! Aquí i allà, de nord a sud,
d’est a oest, riures sense fronteres!

Som
riures!
Albert “Denguito”

Vaig començar la meva aventura pallassa l’any 2005 amb una
primera expedició a Palestina. Des d’aleshores he tingut el
privilegi de participar en 7 expedicions més (Cisjordània, Gaza,
Moçambic, RD Congo, Perú i Líban). I he vist que riuen a tot
arreu, que no hi ha diferències si el pallasso apareix, que som
sempre benvinguts. A totes he pogut compartir moments
d’emoció sincera i autèntica. De totes n’he tret records inoblidables. A totes hi ha hagut riures mes enllà de les fronteres. “El
poder del nas vermell”, com ho anomena en Diego Ibarra en el seu
reportatge fotogràfic de l’última expedició al Líban. El poder de
la “tonteria”! Del pallasso! Del riure!... Aquest poder màgic que
transforma les realitats per uns instants, que permet continuar
somiant i que ajuda a creure en un món millor. Amb Pallassos
Sense Fronteres he conegut de forma propera realitats molt
amagades. M’he pogut acostar amb el meu nas vermell a la població refugiada que pateix la injustícia, la violència i l’oblit de la
resta del planeta. He descobert que aquesta població que apareix
amb xifres i etiquetes, aquests “refugiats anònims”, són gent amb
nom i cognoms, amb idees i desitjos, persones que s’emocionen,
que saben i volen riure, aplaudir, ballar, convidar, compartir,

somiar… I fer el pallasso! He repartit nassos arreu i sempre he
trobat algú disposat a mostrar la seva bogeria mes divertida. És
així com he arribat a fer-me pallasso sense fronteres, aprenent
d’altres pallassos, donant la meva disponibilitat a viatjar un cop a
l’any, dient que sí!... Com fan els pallassos. I així he aprés a apreciar el valor d’una mirada i l’eficàcia d’una “tonteria”. He après que
Som riures… I més coses. Ara estic treballant amb la Fundación
Theodora com a pallasso d’hospital. El meu Doctor Sonrisa és el
Doctor Fiebre “Fiebre de la buena, Fiebre de Rock&Roll!”. Aquí també el riure es fa necessari, aquí també trenca fronteres… Límits
entre la vida i la mort, entre el dolor i l’esperança... Als hospitals
també Som riures. Volia tancar l’article agraint a PSF per tots
aquests anys d’intercanvi humà, per les oportunitats i la confiança... I també als companys pallassos de viatge per la paciència i
la bogeria compartida. I finalment donar les gràcies de tot cor als
lectors i socis que manteniu viva l’organització i que feu possible
que els riures segueixin arribant a aquells que més ho necessiten.
No pararem, hi ha masses fronteres, massa gent que no podem
oblidar, el nas vermell seguirà viatjant… Som riures i tots en
tenim dret.

Albert Grau Mateu “Denguito”, col.labora amb PSF desde l’any 2005.
Actualment forma part de les companyies de pallassos “Mabsutin Fikum” i “Señor Señor” i treballa com a Pallasso d’Hospital amb la Fundación Theodora. Denguito es Diplomat en Educació Social i combina
la seva faceta artística com a pallasso amb la formació i l’educació.

Una abraçada de Nassos!
Albert “Denguito”

Foto superior: RD Congo 2009 © Samuel Rodríguez/PSF
Fotos inferior: RD Congo 2009. Cortesia de Walter Astrada © Walter Astrada/PSF
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Kosovo i Bòsnia

|
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Artistes Kosovo: Amilcare Dolimano, Gunter
Werner, Laura Spanò i Fabrizio Campanella
Dates: Del 20 de març al 4 d’abril de 2012
Actuacions: 19 Públic: 2.236
Artistes Bòsnia: Giussepe Belzaretti, Achile
Boschiero, Sara Goldoni i Cesare Panini
Dates: Del 13 al 21 de març de 2012
Actuacions: 5 Públic: 945

Dues expedicions a Kosovo i Bòsnia han donat continuïtat al
compromís de PSF amb la regió dels Balcans, que es manté des
del començament de les activitats de PSF el 26 de febrer de 1993
a Ístria, Croàcia. Aquests dos equips de voluntaris italians s’han
passat el testimoni i han encadenat les dues expedicions, primer
a Bòsnia i després a Kosovo, i han treballat per a totes i cada una
de les comunitats que es troben presents en el territori i que viuen enfrontades o pateixen persecució i marginació. A Kosovo
s’han realitzat activitats per a la població kosovar i per a les minories sèrbia i romaní. El compromís de PSF amb el valor universal del riure pren especial força en un context com l’existent als
Balcans, on les tensions entre grups de població, ètnies i religions
va desencadenar una guerra fratricida als anys 90 de la qual encara en cuegen les conseqüències sobre la població. Les activitats
a Bòsnia es van centrar a Mòstar i es van realitzar en col·laboració
amb les organitzacions locals MirniMost, Koss i l’Ajuntament
de Mòstar. Pel que fa a les activitats a Kosovo, s’han dut a terme
en col·laboració amb les ONG Balkan Sunflowers, Terres des
Hommes i Sports Sans Frontières. L’expedició a Kosovo ha estat
finançada amb fons de la família de la senyora Carmen Monedero
Carrillo de Albornoz.

Jordània

|

Artistes: Immaculada
Colomer, Gemma Julià,
Isabel Díaz i Teresa Urroz
Dates: Del 24 de gener
al 13 de febrer de 2012
Actuacions: 3 Públic: 250
Tallers: 3 Alumnes: 79

Un equip de 4 voluntàries ha finalitzat el projecte de Jordània “La
comicitat com a eina de reforç col·lectiu: suport a la infància iraquiana
i palestina a Jordània”. Aquest projecte plurianual 2009-2012 ha
suposat una feina de fons de PSF que ha comportat 7 expedicions
a Jordània en total i que, com a principal objectiu, ha tingut el de
reforçar a nivell emocional a les dones refugiades i mostrar-les-hi
eines per a poder treballar amb les seves comunitats i els seus fills
i filles la nova realitat que viuen com a refugiats. És un projecte
en el que han treballat en profunditat dones pallasses, fet que ha
generat una molt bona implicació de les dones refugiades que hi
han participat.

Palestina

|

Artistes: Maika Eggericx, Luis Ignacio
González i Jean Philippe Sánchez
Dates: Del 6 al 26 de juny de 2012
Actuacions: 30 Públic: 3.500

Una expedició a Palestina (Cisjordània) en col·laboració amb
l’Agència de les Nacions Unides per als Refugiats Palestins
(UNRWA) ha tancat el primer semestre de 2012. Les actuacions
d’aquesta expedició s’han realitzat en escoles administrades
per la UNRWA a diferents poblacions com Hebron, Ramallah...
A més de per a població beduïna que viu també en campaments,
sota amenaça permanent de ser desallotjats dels terrenys on
viuen i amb moltes dificultats per poder portar una vida amb
normalitat. Pallassos Sense Fronteres organitza activitats a
Palestina pràcticament des dels seus inicis, fa ja gairebé 20 anys,
tant a Cisjordània com a Gaza i també per la a infància israeliana afectada pel conflicte. Si bé des del 2008 no podem entrar
a Gaza, continuem treballant per aconseguir-ho en breu. La
situació de conflicte permanent en aquesta regió fa que la infància palestina especialment, pateixi de forma molt traumàtica les
seves conseqüències i que tingui moltes dificultats per accedir a
estímuls i suport com els que ofereix Pallassos Sense Fronteres
amb les seves activitats i actuacions.
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