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Editorial

Com tots i totes sabeu aquest any Pallassos sense Fronteres ha fet el seu XX Aniversari, però no patiu perquè
en aquest editorial no farem més èmfasi a l’efemèride,
només explicarem cap a on pensem que anem desprès
d’haver recorregut una quantitat de temps, que en la nostra experiència com a éssers humans, sense ser molt gran,
és prou llarga com per obligar o permetre a algú viure
molts canvis i transformacions.
La crisi, artificial o no, ens sotmet a noves proves. Alguns
socis i sòcies no han pogut suportar el tràngol econòmic
i no han pogut seguir contribuint econòmicament però
ens consta que segueixen al nostre costat, i tot i que ja ho
hem fet saber a cadascú, des de Somriures volem aprofitar per agrair un cop més tot el que han fet per la nostra
causa i el que segueixen fent.

Són temps heroics, no en tinguem cap dubte. En els quals els problemes locals no impedeixen que segueixi havent-hi persones que
poden veure els greus problemes que segueix patint la infància en
altres llocs llunyans com Síria, Filipines, Etiòpia, Sudan i un llarg
etcètera. Són temps en els quals cal mirar a casa però, no oblidar de
cap manera, el patiment en altres llocs del món. No hem fet aquest
viatge tant llarg i intens creuant fronteres per acabar tancats a casa
preocupats pel nostre propi melic. La crisi és arreu, i volem i podem
regalar somriures als nens i nenes de molts llocs.
I en aquests moments heroics, tornen a mostrar la seva incondicionalitat els pallassos i les pallasses, els artistes i les artistes. Quan
tenen feina ens la regalen, quan no en tenen tanta, ens regalen
temps. Un temps que per a ells es tradueix en feina als camps de refugiats. En conclusió: sempre regalen i no paren de treballar. I ho dic
perquè en la darrera reunió d’artistes es va decidir que per mantenir
l’activitat en un nivell digne ells i elles aportarien el 25% del cost de
les accions amb espectacles regalats a l’organització. No penseu que
és increïble?

I així, després de 20 anys, tornem als inicis, en els quals no funcionàvem amb subvencions sinó amb el suport directe de la gent i
amb la força i la il•lusió dels artistes. És millor? Independentment
dels innegables i tristos efectes que aquesta crisi té sobre les persones, nosaltres creixem. No creixem amb volum, sinó amb esperit, que és el que ara cal. Dels grans creixements materials ja hem
vist que n’ha quedat. Ara estem en el camí de convertir a Pallassos
Sense Fronteres en un tresor etern, que un cop ha superat aquest
trasbals, ja no pot caure per cap raó. El seu arrelament és massa
profund. Ho hem comprovat!
Els nens i les nenes dels camps de refugiats del nord de Jordània i
del Líban ho han viscut. Han viscut la fortalesa de Pallassos sense
Fronteres. Els infants ingressats als hospitals, els que dormen a
les unitats matern infantils d’algunes presons, ho han experimentat també. Després de 20 anys Pallassos sense Fronteres acaba de
començar amb més força que mai, i ens apropem a l’any vinent amb
molta il•lusió i ganes. Repetirem els nostres i els vostres somnis, i
els farem realitat, veient com els més petits riuen a Costa d’Ivori,
Colòmbia, Etiòpia, Jordània, Líban, Kosovo i Bòsnia, entre altres.
Llocs, tots ells castigats per l’estupidesa humana.
Fa temps, suficient, no és rellevant quan, vàrem plantar un nas, i
va nèixer aquest arbre jove que és Pallassos sense Fronteres. Ara
veiem que ha fet unes arrels tan profundes que fins i tot a l’hivern
hi viu en primavera.
Per cert, us recomano que veieu el clip del vídeo en el qual els
nens i nenes de Bourj el Barajne (Beirut-Líban) donen les gràcies
(shukran) als artistes que van actuar allà, perquè us donen les gràcies també a vosaltres, i jo m’atreveixo a dir que ho fan en nom de
tota la infància que s’ha divertit amb aquest projecte des de la seva
creació. (http://youtu.be/VonwSlrLcdg)
Gràcies a tots i a totes els que
creieu en el projecte!
Carles Requena
Gerent de Pallassos Sense Fronteres

Expedició a Jordània. Foto: ©Samuel Rodríguez / PSF

PROJECTES
Bòsnia

|

Artistes: Manuel Fernández, Pasquale Marino,
Fausto Giori i Pau Rosell
Dates: Del 2 de Juny al 18 de Juny de 2013
Actuacions: 23		
Públic: 1.624

En Lolo, en Pau, en Pascuale i en Fausto composen l’equip
d’artistes de Pallassos Sense Fronteres que va realitzar l’expedició
a Bòsnia a finals de primavera. Durant aquest 15 dies van fer una
gira d’espectacles en col•laboració amb la institució Fundació
Democràcia Local. La gira els portà a actuar pels diferents grups
de població que componen la societat de Bòsnia i que encara avui
en dia, pateixen les conseqüències de la brutal guerra que s’inicià
a casa seva en els anys 90.

Expedició a Bòsnia. Foto: ©Manuel Fernández / PSF

Kosovo

|

Artistes: Ramon Fugarolas, Tona Clapés
i Miquel Oller			
Dates: Del 26 de Maig al 11 de Juny de 2013
Actuacions: 17		
Públic: 3.105

A la primavera un equip de Pallassos Sense Fronteres va realitzar
una gira d’espectacles a Kosovo, dirigida especialment a grups de
població formats per minories ètniques que viuen segregats i aïllats uns dels altres des de la guerra l’any 1999.
El projecte es va desenvolupar en col•laboració amb les organitzacions Sports Sans Frontiers, Balkan Sunflowers, SOS Kindergarten i amb el suport de l’OSCE.
Cal fer esmena d’aquest projecte, ja que des de fa 20 anys Pallassos Sense Fronteres treballa de forma ininterrompuda als Balcans, regió que va veure néixer l’organització l’any 1993 amb una
actuació en el camp de refugiats de Veli-Joze.quón voluntaris

La gira es va compondre d’actuacions a la llar d’orfes de Mostar,
al centre de dones de la “Casa Segura”, al camp de refugiats Slakovac, en nombroses escoles del país i per a nens i nenes hospitalitzats a Tulza i Sarajevo.
A través del riure, la comicitat universal i l’humor blanc,
l’organització ajuda a construir ponts entre comunitats enfrontades. Es tracta d’atendre a tota la infància per igual i compartir
somriures amb les famílies dels petits i amb tot aquell que vulgui
gaudir d’un espai de riure; d’aquell temps màgic que ens uneixi
a tots per igual gràcies al poderós, però inofensiu, efecte del nas
vermell.

Expedició a Kosovo. Foto: ©Ramon Fugarolas / PSF
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Burkina Faso

|

Artistes: Bruno Morera i Mireia Peña
Dates: Del 3 de Juny al 14 de Juliol de 2013
Actuacions: 148		
Públic: 1.295

A principis d’estiu es va realitzar la tercera expedició a la zona
del Sahel d’Àfrica. Es tracta d’una acció del projecte “Estimulació psicomotriu de nens en estat de malnutrició”. Un projecte
que comparteix objectius comuns amb la resta d’actuacions de
l’associació, però que desenvolupa la intervenció d’una forma
singular i diferent a com es desenvolupen la major part dels projectes. Si bé generalment les activitats de Pallassos Sense Fronteres consisteixen en gires d’espectacles per infància refugiada o
desplaçada per causa de conflicte bèl•lic, desastre natural o per
a infància en risc d’exclusió, en aquest projecte la intervenció és
més personalitzada, establint contacte individual amb els nens i
nenes que pateixen malnutrició, i amb les seves famílies, portant
a terme activitats pallasso-nen, i adaptant-les a cada una de les
necessitats específiques de cada nen.
La parella d’artistes voluntaris va treballar durant 40 dies consecutius a la regió de Bobo-Dioulasso -al sud-oest del país- en estreta col•laboració amb professionals de la salut de la regió, tant
en centres especialitzats en el seguiment de casos de malnutrició
i educació nutricional (CREN), com en unitats d’hospitalització
pediàtrica. Tot i les dificultats que implica el desenvolupament
d’un projecte d’aquestes característiques en un país en el que
la figura del pallasso és majoritàriament desconeguda, i en què
l’estimulació infantil queda en un segon pla, la col•laboració amb
els professionals dels centres i la seva excepcional implicació i interès en tot el procés, van fer molt més fàcil i agradable la feina
d’adaptació i desenvolupament de les activitats del projecte.

Expedició a Burkina Faso. Fotos: ©Mireia Peña / PSF

Expedició a Burkina Faso

Expedició a Colòmbia i Equador

Es tractaven d’accions realitzades pels pallassos amb alt contingut de joc i de psicomotricitat. Els principals beneficiaris de
l’expedició van ser els infants ingressats en els hospitals de Bobo
Dioulasso amb malnutrició infantil i altres malalties associades
a aquesta. Les experiències viscudes en el treball directe i individual amb els nens malnodrits i les seves famílies van ser d’una
intensitat difícilment descriptible en paraules. Es tracta d’un
contacte molt delicat i amb una càrrega emocional immensa.
Expedició a Colòmbia i Equador. Fotos: ©Jordi Saban / PSF

Colòmbia / Equador

|

Artistes: Jordi Saban, Marcela Caraballo, Xavier Arcos
i Maria Cristina Julià.			
Dates: Del 20 de Juliol al 9 d’Agost de 2013
Actuacions: 18		
Públic: 2.850

Colòmbia compta amb més de 4 milions de refugiats i desplaçats
interns a causa del conflicte armat que pateix. És la segona població de desplaçats més gran del món després del Sudan.
A les regions on treballa PSF s’hi viu una situació d’inestabilitat
i inseguretat generalitzades que afecta especialment a les comunitats rurals i indígenes. La zona està castigada pels enfrontaments armats entre els diferents grups entre ells i contra l’exèrcit
colombià. Per aquest motiu, Pallassos Sense Fronteres manté el
seu compromís de treball per a la població desplaçada i refugiada
a causa del conflicte armat que viu Colòmbia des de fa més de

50 anys. Entre el 2011 i el 2013 s’han realitzat 5 expedicions a
Colòmbia. La col•laboració amb les diferents oficines de l’ACNUR
implicades fan possible aquesta missió de Pallassos Sense Fronteres té per objectiu l’acompanyament emocional, a través
de l’humor derivat de les actuacions de circ i pallasso, a totes
aquelles persones que pateixen el desplaçament forçat. La gira,
realitzada íntegrament en col•laboració amb ACNUR Colòmbia i
ACNUR Equador, es va desenvolupar durant 20 dies per algunes
de les regions que concentren major nombre de desplaçats i refugiats a zones a cavall entre els dos països.
A l’Equador s’actuà en les regions de Quito, Sucumbíos i Carchi,
mentre que a Colòmbia les actuacions es realitzaren en diferents
poblacions del Departament de Nariño (Tumaco, Ipiales, la Victoria, la Bonita i Espriella).

Costa d’Ivori

|

Artistes: Jaume Carulla, Aleix Martín, Joan Fugarolas
i Olga Puignou
Dates: Del 20 de Juliol al 4 d’Agost de 2013
Actuacions: 22		
Públic: 6.020

Els quatre membres de la companyia “Trup de Nassos”,
col•laboradora de Pallassos Sense Fronteres des de la seva fundació el 1993, va realitzar la segona expedició del 2013 a Costa
d’Ivori. Va consistir un una gira d’espectacles a la capital del país,
Abidjan, i al oest del país, en zones properes a la frontera amb
Libèria, on es concentren gran nombre de persones desplaçades i
refugiades a causa del recent conflicte armat.
Les actuacions als barris perifèrics de la capital, dirigides a població jove vulnerable, es van dur a terme en col•laboració amb
l’organització local MESAD amb qui Pa-llassos Sense Fronteres
treballa conjuntament des de 2008. Per altra banda, les actuacions per a població refugiada i desplaçada estan coordinades per
ACNUR Costa d’Ivori, qui un cop més ens brinda accés als camps
de refugiats i desplaçats, organitza el calendari d’actuacions i
s’encarrega del desplaçament intern i la seguretat de la missió.
Segons els mateixos artistes i els responsables de l’ACNUR, malgrat el fràgil equilibri existent entre les necessitats bàsiques
de les persones i els recursos materials i tècnics disponibles, la
presència de Pallassos Sense Fronteres ha permès aportar benestar emocional a milers d’infants i adults.
Segons la responsable l’ACNUR a Tabou, “permetre a la població
infantil i adulta oblidar durant una estona el dolor i les dificultats
patides arrel de la guerra i de l’actual crisi econòmica, és important. Sobretot, pel benefici psicològic que representa”. Destaca
que alguns infants no han tingut mai l’ocasió de viure una situació similar, amb la satisfacció i benestar que se’n desprèn, experimentant per uns instants un altre tipus de vincle entre persones, un vincle net de desconfiances.

Expedició a Irak. Foto: ©Urana Marchesini /PSF

Iraq - Kurdistan

|

Artistes: Urana Marchesini, Yolanda Navas, Günter
Rieber, Santos Dolimano i Pierpaolo Di Giusto
Dates: : Del 11 d’Octubre al 20 d’Octubre de 2013
Actuacions: 10		
Públic: 2.500

Un equip d’artistes internacional, format per voluntaris de Pallassos Sense Fronteres provinents d’Itàlia, Equador i Alemanya,
van dur a terme una gira de 10 dies a la zona nord d’Iraq.
Els beneficiaris principals d’aquesta gira van ser els nens i nenes
desplaçats interns pel conflicte a Iraq, i població síria refugiada
en campaments a la zona més septentrional de la regió. Van actuar per més de 4.000 infants i van realitzar 9 espectacles i un taller
de titelles. Del públic que va gaudir dels espectacles, unes 2.500
persones aproximadament eren refugiats procedents de Síria.
El total de persones procedents de Síria que resideixen actualment en aquesta regió s’estima en uns 200.000 (segons dades
de l’ACNUR). El dia 7 d’Octubre el governador d’Erbil, va anunciar la creació de quatre camps de refugiats permanents en Darashakran, Qushtapa, Basirma i Kawergosk. Però per ajudar a
aquests refugiats ACNUR necessita uns 310 milions de dòlars,
dels quals només n’ha rebut un 36%.
Aquesta expedició forma part d’una sèrie de tres gires que s’estan
realitzant a favor dels refugiats sirians abans d’acabar l’any. Entenent doncs, que cal una continuïtat de l’activitat lúdica i la
comicitat en aquest territori, ja que és un element important
d’interacció dels processos de resiliència dels nens i nenes.

Expedició a Costa d’Ivori. Foto: ©Jaume Carulla / PSF
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JAVIER REY
Firma convidada

Fundador del “Teatro La Sonrisa”
a Burgos, voluntari de
Pallassos Sense Fronteres

- Comencem pel principi Javier. Què passa l’any 1996?
És el primer any que faig una expedició. Ens en vàrem anar (jo i
alguns companys del Teatro de la Sonrisa) de forma voluntària
i independent, a fer actuacions a Nicaragua. En aquell moment
no coneixia l’organització de Pallassos Sense Fronteres i de la mà
d’un pare jesuïta amb molta experiència amb diferents campanyes solidàries al Salvador, vam decidir començar el que més tard
naixeria com “el somriure sense fronteres”. I així ho vam fer un
parell d’anys més, actuant al Salvador, a Hondures i Panamà.

Entrevistem a Javier Rey, artista burgalès amb més de trenta anys d’experiència, forma part del “Teatro de la Sonrisa”,
una companyia de producció pròpia que crea espectacles
tant de sala com de carrer. Col•labora amb Pallassos Sense
Fronteres des de l’any 1999.
Namíbia, Mèxic, Palestina, Turquia, Nicaragua, Líban i
Guinea són algunes de les expedicions que ha realitzat amb
l’organització.
No hi ha un moment en concret... per a mi es tracta d’un instant
genèric. És el moment just abans de l’actuació (de fet ser un PSF
no és només anar-hi i actuar, són 24 hores al dia de moments increïbles). Doncs això, de tots aquests instants, em quedo amb els
10 minuts abans de començar, quan tots estem preparats i retocant el maquillatge, quan notes la teva energia i la dels companys
a punt d’esclatar. Et surt de dins una força i, com lleons que han
deixat anar d’una gàbia, surts pensant “A per ells!”, en el sentit de
donar-ho absolutament tot. I per descomptat, quan ja ha acabat
l’actuació, i et barreges amb la gent, els escoltes i comparteixes
amb ella el màxim temps possible. És indescriptible.

- I des d’aleshores, no has fallat ni un sol any amb
l’organització?
Crec que no! Durant aquesta experiència (que repetim un - I el record més dur?
parell d’anys més), vam anar a Barcelona, per presentar-nos a Va ser a Gaza, a Palestina. Vam tenir molta sort de veure el que
l’organització i contactar de nou amb en Tortell, monstre i pare hi havia darrere d’aquests murs, fet que està vetat per a tothom,
de la criatura (i que ja coneixia, ja que havia estat un dels millors fins i tot per als mitjans de comunicació. Com vivien, què senmestres que he tingut mai) per explicar el que estàvem fent i per tien, i sobretot la submissió d’estrès i de pressió dels habitants
facilitar qualsevol tipus de contacte i informació que poguessin per part del govern d’Israel, que poden tallar en qualsevol monecessitar dels llocs on havíem estat. Ells, sorpresos d’uns pallas- ment l’electricitat, l’aigua, etc. A nosaltres ens portaven a dorsos que fossin allà a “donar” informació i no “demanar“ formar mir a l’hospital perquè deien que era el lloc més segur. Fins que
part de les expedicions van acceptar
una nit ens van bombardejar. I quan
gratament. No va ser fins l’any 1999 “Som uns cirugians de les emocions. sentíem els trets, no se’ns va acudir
amb el terratrèmol d’Izmir a Turquia Intervenim en una població amb una res més que sortir a la terrassa i treure
que vam contactar per realitzar la nos- malaltia molt greu, que es detecta el cap per veure l’helicòpter. I et diuen
tra primera expedició amb Pa-llassos en el cor i en el cap.”
que és l’últim que pots fer! Pensàvem
Sense Fronteres. Nosaltres hi volíem
que no podia ser, que això només pasanar, i ells necessitaven un equip amb experiència. Va ser lla- sava a les pel•lícules! Des del carrer escoltàvem els palestins cridvors quan ens vam adonar que la unió fa la força i que, què di- ant, una sola paraula “barra barra”, mentre jo pensava “si no és
monis fèiem nosaltres pel nostre compte tenint una ONG que ja de pa no sé a què es refereix!”. No sabia el que em dèien. Un cop
s’encarregava d’això? I així va ser com vàrem començar a treballar segurs, em van explicar que en àrab significa “fora, fora”. Com
junts... i fins avui.
vam poder vàrem baixar al carrer i van començar a arribar les
ambulàncies. Jo no sé la cara que feia, però recordo la cara desen- Quin és el millor moment que recordes de totes aquestes caixada dels meus companys i de la gent acostumada, malauradaexpedicions?
ment, a aquest tipus de situacions. I vaig pensar, si la seva cara
està així, com estarà la meva...
Expedició a Guinea 2007 (esquerra), a el Sàhara 2005 (centre) i a Palestina 2004 (dreta). Fotos: ©Javier Rey / PSF

Expedició a el Líban 2009 (esquerra). Expedició a Palestina 2004 (centre, dreta). Fotos: ©Javier Rey / PSF

- Així doncs, un clown ha de ser, a part de professional...
Un cirurgià de les emocions. Els pallassos hem d’intervenir com
un cirurgià, en cas de Pallassos Sense Fronteres, intervenim en
una població que té una malaltia molt greu, que es detecta en el
cor i en el cap. I en cada situació, l’operació és diferent perquè no
tens mai els mateixos estris, ni l’espai on operar està condicionat.
Es tracta d’obrir amb el bisturí, tallar el tros que no està bé, i tornar a cosir.

conflicte: iraquians, palestins i ara, sirians. Nosaltres vam anar
a actuar per a aquests nens, nenes i dones refugiats. Actuem en
camps propers a la frontera entre Síria i Jordània, actualment
totalment col•lapsats.

- I el proper any?
Encara no ho sé. No em facis dir exactament com va... però cada
any funciona. O parlo jo amb l’organització i els dic “estic a la
vostra disposició en aquestes dates, si hi ha alguna cosa, podeu
- Explica’ns alguna situació que ens arrenqui un somriure comptar amb mi”. O em truquen ells i em diuen “Escolta hi ha
mentre la llegim.
això, pots? Et donem aquesta oportunitat, com ho tens aquests
N’hi ha moltes! Però potser em quedo
dies?”. Per descomptat que hi haurà
una altra vegada amb una situació a “Ja no puc viure sense Pallasos Sense any vinent, encara que el destí encara
Palestina. Anàvem d’una actuació a Fronteres. I mai a la vida podré don- no està clar. Jo ja no puc viure sense
una altra, amb tant poc temps, que ar a l’organizació (i per moltes vides Pallassos Sense Fronteres. I mai en la
vam decidir no treure’ns els vestits de que tingui) tot el que Pallassos Sense vida li podré donar a l’organització (i
pallasso ni el maquillatge per guanyar Fronteres m’ha donat.”
per moltes vides que tingui) tot el que
alguns minuts. Era important respecPSF m’ha donat.
tar els horaris per arribar a dormir sempre a l’hotel, lloc segur
per a nosaltres. Anàvem tard, i en un dels controls de la frontera, - Per finalitzar l’entrevista Javier, un missatge pels socis.
en un checkpoint, ens paren. En aquell moment els nervis eren Per als socis i col•laboradors, que donen els diners per a les extals i tal era la tensió que vam decidir saltar de la furgoneta, i fer pedicions, els animo a que tinguin un seguiment actualitzat sopallassades. Els militars, perplexos, no s’ho creien, amb la cara bre l’ONG: que exigeixin a l’organització i als pallassos serietat,
pagaven. En aquell instant vam pensar que si ells tenien aquelles compromís i sobretot, la justificació de tot el que es fa en la
armes, nosaltres teníem les nostres. Fins que van deixar anar uns mateixa. Perquè precisament, aquesta organització no és com altímits somriures i ens van deixar passar.
tres, i perquè segueixi així sempre. Exigiria que els socis sàpiguen
en tot moment que és el que fem amb els seus diners, a què els
- Parla’ns breument de la darrera expedició amb Pallassos, dediquem, quant, com i de quina manera es gestionen. També
la primavera passada a Jordània.
és important tenir un seguiment dels pallassos perquè se sàpiÉs la més recent i notícia d’actualitat. La guerra civil a Síria ha ga què és el que fem allà. Finalment, m’agradaria recordar que
provocat un èxode massiu de civils, sobretot dones i nens cap als l’organització està oberta a tots els pallassos professionals que hi
països veïns. Jordània es caracteritza per se un país que històric- vulguin col•laborar. I repeteixo, mai podré donar a PSF tot el que
ament ha acollit a refugiats provinents dels seus paísos veïns en l’organització m’ha donat. Sóc terriblement afortunat.
Expedició a Jordània 2013. Foto: ©Javier Rey / PSF
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NOTÍCIES
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GALA 20è ANIVERSARI A MADRID
TEATRO CIRCO PRICE
16/06/2013 - 18.30 h.

A mitjans de Juny, es va realitzar una Gran Gala per commemorar
els 20 anys de Pallassos Sense Fronteres a Madrid. L’espectacle,
per a tots els públics, va servir per repassar la història de
l’organització, i alhora per a passar una tarda epsecial amb artistes de primer nivell, tots ells col·laboradors de Pallassos Sense
Fronteres.
L’eix central de l’espectacle va ser la figura del pallasso: professionals com en Tortell Poltrona (fundador de PSF) o Pepe Viyuela, mags com Amelie o Ana Montserrat i d’altres artistes com en
Jaime Figuerola; la trapezista Sevelinda i el malabarista Fuman,
i dels Hermanos Inconfudibles van formar part de l’actuació. El
grup “Desvarietés Orquestina” s’encarregà de la música en directe, i en Juan Gamba fou el mestre de cerimònies.
Moltes gràcies Madrid!

|

GALA 20è ANIVERSARI A MANRESA
TEATRE KURSAAL
03/11/2013 - 18.00 h.

El Diumenge 3 de Novembre a les 18.00h de la tarda, al Teatre
Kursaal de Manresa es va realitzar una Gran Gala per seguir celebrant el vintè aniversari. L’espectacle va comptar amb la participació de Tortell Poltrona i Albert Vinyes com a pallassos i presentadors, Més Tumàcat com a equip d’animació i Moi Jordana com
a director artístic i malabarista.
A més, el Circ Pistolet ens va mostrar el seu circ acrobàtic ple
d’humor i Rosa Peláez, de “Circo Los”, va fascinar al públic amb
un número de teles. Per rematar-ho, els Mabsutins féien esclatar
de riure a tot el teatre i Gog i Magog va representar part del seu
nou espectacle “Àngel de Lum”. En tot moment, Lluís Rodríguez
va encarregar-se de la música en directe.
En definitiva, un Teatre Kursaal ple a vessar, un públic molt entregat, i el 100% de la recaptació (entrades a 10€) destinada als
projectes de l’organització.
Moltes gràcies Manresa!

Gala del 20è aniversari a Manresa. Fotos: © Oriol Segon / PSF
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EXPEDICIÓ A JORDÀNIA
DEL 16 DE NOVEMBRE AL 2 DE DESEMBRE
ARTISTES: DENGUITO, MOI, MAUS I FÚFUR

En col·laboració amb ACNUR i els seus socis locals a Jordània,
Pallassos Sense Fronteres es troba realitzant la tercera gira
d’espectacles en aquest país durant el darrer any per atendre la
infància refugiada per culpa del conflicte a Síria.
Els pallassos Albert Grau “Denguito”, Moisès Queralt “Moi”,
Christian Olivé “Maus” i Oriol Liñán “Fúfur” realitzen una gira
d’espectacles per a la població infantil refugiada i les seves famílies en pobles i ciutats repartits per tot el país. Algunes de les
ciutats on han actuat són Maa’n al sud, o Mafraq, Ramtha i Irbid
al nord.
Així mateix també es realitzen activitats a tots els camps de refugiats establerts al nord del país, a la frontera amb Síria, concretament a Za’tari, King Abdullah Park i CiberCity .

|

Durant el mes de Desembre Tortell Poltrona, Alba Sarraute,
Quim Girón, Benjamin Eugene i Jorsi Janssens es troben realitzant una expedició al Líban, en col·laboració amb WAR CHILD
HOLLAND per atendre la infància siriana i palestina refugiada.
Les actuacions es duen a terme als camps de refugiats palestins
de Chatila i El Buss, a més de diferents barris de Beirut com Bourj
el Barjane i poblacions com Bebnine o Akkar.

www.clowns.org
psfcwb
payasossinfronteras
payasossinfronteras
BARCELONA (seu): Pl. Margarida Xirgu, 1
(edifici Teatre Lliure) 08004
T: 93 324 84 20 | Mail: psf@clowns.org
MADRID (delegació): C/ Montera, 32 5º 9ª, 28013
T: 91 522 01 77 | Mail: psfm@clowns.org

fes-te’n soci!
col·labora-hi!
segueix-nos!

EN CURS

EXPEDICIÓ A LÍBAN
DEL 4 DE DESEMBRE AL 12 DE DESEMBRE
ARTISTES: TORTELL POLTRONA, ALBA SARRAUTE, 		
QUIM GIRÓN, BENJAMIN EUGENE I JORSI JANSSENS

