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EDITORIAL

“Expedició finalitzada! Ja estem de tornada a la capital, Yaoundé,
estarem aquí 2 dies per a recuperar energies amb el trànsit i la
contaminació d’aquesta ciutat gegant. Estem molt contents,
verdaderament cansats però molt feliços! Hem realitzat 16 actuacions
per a unes 15.000 persones. Estem emocionats per la resposta
d’aquesta població que tant ha perdut, però que, un cop més, ens ha
rebut amb els braços oberts i un somriure d’orella a orella “.
¡15.000! Nosaltres també estem emocionats per la capacitat
d’entrega i treball dels nostres artistes voluntaris, i encara més
ho estem per totes les persones, nens i nenes amb les seves
famílies, que gaudeixen amb els nostres espectacles i que riuen
amb els nostres gags, trucs, acrobàcies i malabars. ¡Emocionats
que totes aquestes persones es regalin a ells mateixos el temps
que comparteixen amb nosaltres!
En aquest segon semestre gran part de l’acció de PSF s’ha
concentrat en atendre l’emergència derivada de la guerra a
Síria que, des de març de 2011, ha provocat més de 6 milions
de desplaçats, dels quals més de 3 milions són refugiats fora
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de Síria. A això, i com a efecte directe cal sumar el milió de
desplaçats interns que ha provocat a l’Iraq la presència del grup
Estat Islàmic: 1 milió de persones més que busca refugi i fuig
de la persecució ètnica i religiosa i dels combats entre l’EI i les
forces iraquianes i kurdes. Per atendre aquesta infància és per
al que des de PSF hem mobilitzat més recursos el 2014: Hem
realitzat 3 expedicions al Líban, 2 a Jordània i 1 al Kurdistan
iraquià, 6 en total de les 15 realitzades. I ho seguirem fent en
2015, en el qual l’atenció a aquesta crisi tindrà també un paper
rellevant en la nostra agenda d’expedicions. A més, de juliol a
desembre, també hem realitzat 1 expedició al Camerun, 1 al
Sàhara, 1 a Sèrbia, 1 a Kosovo, 1 a Jamaica, 1 a Colòmbia... I com
no, també hem continuat amb el nostre compromís d’atendre
a la infància de casa nostra que viu situacions difícils, com
hospitalitzacions, internaments en unitats maternoinfantils
de centres penitenciaris... Per a ells hem realitzat més de 30
actuacions.

Expedició a Kosovo. Foto: PSF

Kosovo

|

Ens acomiadem d’aquest 2014 convuls amb l’esperança que 2015
sigui un any en el que als llocs on treballem trobin una pau justa
i duradora que permeti a tots aquests nens i les seves famílies
tornar a casa i recuperar les seves vides prèvies al conflicte. Més
de 60.000 persones han rigut amb nosaltres el 2015...
60.000 raons per seguir creient en el nostre treball i per
agrair-vos tot el suport que ens brindeu, a vosaltres socis
i donants i a vosaltres artistes, que aporteu directament
el 25% del cost de cada intervenció. Sense el suport de
tots vosaltres PSF tindria moltes dificultats econòmiques
per seguir el ritme d’intervencions. Gràcies per la vostra
generositat sense límit.
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Artistes: David Novell, David Gallego, Miriam Lozano i
Lucie Betancourt
Dates: De l’1 al 15 d’agost de 2014
Espectacles: 16. Públic: 2.164

Aquest equip d’artistes va viatjar a Kosovo per realitzar una
gira d’espectacles per a la infància de les diferents comunitats
que conformen la població d’aquest petit i jove país balcànic.
L’objectiu del projecte: va ser proporcionar suport psicològic
i emocional a la infància de les diverses minories ètniques de
Kosovo afectades per la violència entre ètnies. Es van aportar
dinàmiques de relació comunitàries, fonamentades en les arts
escèniques i la comicitat, que van promoure estímuls positius
per alleujar l’impacte emocional que totes aquestes tensions
han generat als nens i nenes de Kosovo. Al blog de l’expedició
els nostres artistes ens explicaven:

A tots, una abraçada pallassa, d’aquelles fortes que no s’obliden.
Samuel Rodríguez
Director de Comunicació

“A la tarda actuem a un orfenat de Pristina. Vénen nens que viuen
amb famílies d’acollida i altres que les seves famílies naturals tenen
problemes i reben l’ajuda de la comunitat. L’energia és densa i es
respira una resignada tristesa. Nosaltres estem cansats però donem
tot el que ens queda perquè aquests nens i les seves mares puguin
tenir una estona d’alegria. L’espectacle els diverteix i els emociona, i
també a nosaltres”.

Foto: PSF a Akre (Kurdistan). © Samuel Rodríguez/PSF

Els artistes expedicionaris de Pallassos Sense Fronteres ens
regalen el seu treball de forma altruista, voluntària, regalen amor
allà per on trepitgen i, a més, ens han regalat just al tancament
d’aquesta edició de SOMRIURES unes xifres meravelloses que
ens obliguen a revisar el text d’aquesta editorial i a compartir-les
amb tots vosaltres. A les 04:43 de la matinada del 9 de desembre,
Albert Grau (Denguito), responsable de l’equip d’artistes que ha
viatjat al Camerun per atendre la població refugiada a causa
de la crisi a República Centreafricana, enviava un missatge al
grup de Whatsapp format pels artistes de l’equip, el Gerent de
PSF i Director d’Operacions i Projectes (Carlos Requena) i qui
us escriu, Samuel Rodríguez, Director de Comunicació, en què
ens deia:

PROJECTES

Líban
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Artistes: Tortell Poltrona, Iris Mur, Luara Mateu i
Rosa Peláez
Dates: Del 2 al 18 de setembre de 2014
Espectacles: 25. Públic: 7.000

Continuem donant suport a la infància refugiada degut a la crisi
desencadenada a Síria com a conseqüència de la Guerra Civil que
desnona el país des de l’any 2011. Al Líban, a més, hi ha una
nombrosa comunitat de població refugiada palestina assentada
des de l’any 1948. Aquesta va ser la tercera expedició que hem
realitzat en els últims 9 mesos al Líban, i Tortell Poltrona,
fundador i President de PSF, va encapçalar un equip format per
3 dones artistes! Van dur a terme una gira d’espectacles pels

Expedició a Líban. Foto: PSF

diferents campaments i assentaments de població refugiada
que hi ha al país. D’aquests espectacles en destaquem aquells on
els nens refugiats palestins i sirians van compartir espai amb la
infància libanesa local, tots reunits sota la ‘carpa imaginària’ de
Pallassos Sense Fronteres.
El Líban, un país de les dimensions de la província de Barcelona
acull dins de les seves fronteres 1 milió de refugiats siris
des del 2011 i mig milió de refugiats palestins des de 1948.
Aquesta expedició a sigut possible gràcies a la col·laboració i al
finançament de War Child i World Vision.

Jamaica

|

Artistes: Jordi Saban i Cristina Julià
Dates: Del 6 al 14 de setembre de 2014
Espectacles: 10. Públic: 1.250

A Jamaica, entre el 6 i el 14 de setembre, Jordi i Cristina van
portar a terme una expedició de 8 dies per fer una formació a
treballadors socials i cuidadors hospitalaris, apart de portar
a terme diversos espectacles en barris i centres de salut de
la capital, Kingston. Aquesta expedició es va realitzar en
col·laboració amb l’Ambaixada espanyola al país caribeny.
La gira, curta però a l’hora molt intensa, va ser valorada molt
positivament pels professionals de la salut que van assistir a les
formacions i per la premsa local que va destacar la singularitat
del treball de Pallassos Sense Fronteres.
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Foto: Expedició a Kurdistan, novembre 2014. ©Samuel Rodríguez / PSF
Foto: Expedició a Jamaica, setembre 2014. © PSF

Foto: Expedició a Colòmbia, juliol-agost 2014. © PSF

Colòmbia
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Artistes: Ramon Fugarolas, Tona Clapés, Jaume
Carulla i Glòria Ibern
Dates: Del 31 de juliol al 18 d’agost de 2014
Espectacles: 20. Públic: 3.085

Molts dels campaments de refugiats varen ser establerts
el mes d’agost a corre cuita per albergar també a la
població kurda iazidita, que es va convertir en objectiu
militar d’Estat Islàmic.

De nou una gira d’espectacles a Colòmbia! La segona i última
de l’any 2014, aquesta vegada concentrada a les regions del
Putumayo i Nariño. L’objectiu del projecte és proporcionar
suport psicològic i emocional, a través de la comicitat a la
infància desplaçada i refugiada com a conseqüència del conflicte
armat que pateix Colòmbia des de fa més de mig segle, fet que
fa de Colòmbia un dels països del món amb un major nombre
de desplaçats interns (4 milions segons dades d’ACNUR ), tan
sols superat recentment per Síria. Pallassos Sense Fronteres
porta més d’una dècada treballant de manera ininterrompuda
a Colòmbia, amb diferents projectes, i durant els darrers 3
anys s’han realitzat fins a 7 expedicions en col·laboració amb
l’ACNUR per tal d’atendre a la infància afectada per aquest
conflicte a diverses regions de Colòmbia i Equador.

Sèrbia

|
Foto: Expedició a Sàhara, octubre 2014. ©PSF

Sàhara
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Artistes: Companyia Cromossomos
Dates: Del 27 d’octubre al 13 de novembre de 2014
Espectacles: 17. Públic: 5.000

Cromossomos, dirigit per Esio Magalhães i apadrinat per
Pallassos Sense Fronteres va dur a terme una expedició de
pallassos i pallasses als campaments de refugiats sahrauís a
Tindouf, al desert algerià. El poble sahrauí es troba aïllat des
de 1975 degut al conflicte militar entre el Marroc i la RASD
(República Àrab Sahrauí Democràtica). Aquest grup d’artistes
(més de 10!) varen realitzar una amplia gira d’espectacles per
tots els camps de refugiats!
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Foto: Expedició a Sèrbia, octubre 2014. ©PSF

Artistes: Pallassos Sense Fronteres Itàlia
Dates: Del 14 al 23 d’octubre de 2014
Espectacles: 6. Públic: 465

“Gran-Petit” és el nom de l’associació que enguany ens va rebre,
per cinquena vegada en 14 anys, a la ciutat sèrbia de Pancevo.
El lloc és conegut com a “el forat negre d’Europa” des dels
bombardejos de l’OTAN el 1999.
El problema més greu que va patir durant la guerra aquesta petita
ciutat, a uns 20 quilòmetres a l’est de Belgrad, va ser objectiu del
bombardeig simultani de tres fàbriques de productes químics
en 25 dies: 2 petroquímiques, 1 refineria de dièsel, fets que van
comportar un núvol tòxic molt perillós que 15 anys després
segueix provocant molts problemes de salut a la població. Molts
nens i nenes nascuts anys després, s’han vist afectats per asma i
altres malalties que fins i tot deriven en càncer.
“Durant anys, cada juliol i agost, les condicions eren crítiques per
moltes persones que es varen veure afectades per la contaminació ,
això degut a les altes temperatures de l’estació d’estiu, i ingressaven
a l’hospital amb algun tipus de càncer que comportava la mort en
poques setmanes.” Les actuacions i els tallers de la gira es van
realitzar a diferents centres hospitalaris i d’atenció a persones
amb discapacitat de Pancevo i Belgrad.

Kurdistan

|

Artistes: Boris Ribas i Xavi Arcs
Fotògraf: Samuel Rodríguez
Dates: Del 27 d’octubre al 8 de novembre
Espectacles: 18. Públic: 7.700

Xavi i Boris van realitzar una gira d’espectacles de circ per a
la infància desplaçada interna i refugiada als campaments
establerts a les regions d’Erbil i Dohuk del Kurdistan iraquià.
Un gran nombre dels refugiats i desplaçats ho són com a
conseqüència de l’avançament del grup Estat Islàmic (EI) sobre
les províncies occidentals de l’Iraq i les més orientals de Síria.
La població refugiada en gran part és població kurda que va
escapar dels combats al Kurdistan sirià per tal de salvar la seva
vida i que van cercar refugi al Kurdistan iraquià. Molts dels
campaments de refugiats varen ser establerts al mes d’agost,
a corre cuita, per albergar a la població iazidita de regions
occidentals de l’Iraq, que es va convertir en objectiu militar
d’Estat Islàmic.
Aquesta expedició es va realitzar en coordinació amb l’ACNUR,
i va ser la primera intervenció de Pallassos Sense Fronteres en el
marc de la crisi humanitària que viu Kurdistan iraquià arrel dels
enfrontaments amb l’EI.
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Foto: ©Samuel Rodríguez / PSF

ens empetiteixen.

Conversem amb Anna Montserrat,
pallassa i “sense fronteres”
Nascuda a Barcelona, Anna Montserrat, “Pallassa Xicana”, es una
persona plena de vitalitat i energia que sap estimar i compartir
amor com poques. Es dedica professionalment al clown des de
«sempre», segons ens diu! I també ens comenta que el “viure sense
fronteres” no es només un fet vinculat a les fronteres físiques, sinó
que també comporta viure sense fronteres ni prejudicis mentals
ni emocionals. Anna ha viatjat com artista de Pallassos Sense
Fronteres a Haití en 2 ocasions, a Guinea Equatorial, a Tunísia... i el
proper mes de gener ho farà a Colòmbia.

per Samuel Rodríguez

ser «pallassa professional» als 14 anys! (riem encara més). Durant
aquella època va ser quan vaig començar a fer circ social. De fet crec
que sóc pallassa perquè necessito estar en contacte permanent amb
la gent.

S.R. Com es veu el món sent una pallassa? Segur que teniu
secrets que us ajuden a poder riure sempre, quan d’altres ho
veiem tot molt negre!
A.M. Depèn del pallasso penso... Jo intento veure sempre l’ampolla
mig plena... Intento sempre pensar que tot s’arreglarà... Crec que el
S.R. De professió... pallassa...
punt de vista del món d’un pallasso ha de significar inequívocament
A.M. Si! Quan a vegades em pregunten la meva professió i dic “sóc que estar pendent de les persones, algo que es fa massa poc a la
pallassa”, a molta gent se li escapa el riure i em demanen disculpes. nostra societat. Ens preocupem massa de nosaltres mateixos, per
Jo els hi dic que no, que ja poden riure ja, que si sóc pallassa és per l’estatus, pel diner... i no dels que estan al nostre voltant. Fan falta
fer riure! No crec que hi hagi cap altre professió que en dir-la generi molts més pallassos al nostre món. Quan vas vestit de pallasso
un somriure.
se’t perdonen moltes coses... Pots fer bromes... Però si no vas
S.R. Segurament si respons: “Sóc fiscal de l’Estat” no provocaria caracteritzat, no, i això es un dels mals de la nostre societat. Prova e
masses somriures, no... -Riem plegatsentrar a un vagó del metro i dir «Bon
dia!» sense anar vestit de pallasso...
“A aquells que ens ajudeu amb
S.R. Quan penses en fer d’aquest
A veure com et miren! Quan passes
els vostres donatius:
ofici la teva professió?
mals moments personals també has
A.M. Penso que des de sempre... Ja
Son els diners millor invertits” de fer de pallasso... I que no se’t noti.
de petita tenia predisposició al joc, a
Això sí és molt dur de vegades.
les provocacions amb humor, estava
disposada a alegrar una festa d’aniversari o una reunió familiar. I S.R. Perquè pallassa sense fronteres?
se n’aprofitaven d’això! Fins i tot la meva mare s’aprofitava del meu A.M. Per les ganes d’arribar a aquells que son diferents. Les ganes de
caràcter desinhibit i del fet que no passés vergonya per parlar amb comunicar, de creure’m la meva feina i voler arribar més enllà. Amb
la gent i preguntar... i sempre em tenia amunt i avall preguntant per pallassos sense fronteres la fita es arribar a la gent d’una manera
aquí i per allà allò que ella no s’atrevia. (Riem plegats...) I llavors, un encara més directa i intensa de lo normal. Arribar a ells, tenir un
dia, li vaig dir a ma mare: «A partir d’ara cada cop que vulguis que contacte d’igual a igual, sense prejudicis, rebent tot l’amor que ens
pregunti alguna cosa m’hauràs de pagar, que sempre m’ho fas fer» donen i donant allò que sabem, que es provocar-lis un somriure,
I així, amb aquest raonament innocent fruit del meu cansament o mil. Ser pallassa sense fronteres es una actitud, com comentava
de ser “l’enquestadora” del barri podríem dir que vaig començar a abans, es entendre la vida sense límits, prejudicis ni complexes que
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Foto: Expedición a Kurdistán, noviembre 2014. ©Samuel Rodríguez / PSF

EN PRIMERA PERSONA

S.R. Sense fronteres també quan vas de civil?
A.M. I per a què les fronteres? I no parlo específicament de les
fronteres físiques, les que separen països, parlo de les altres també...
Les del nostre dia a dia, les que ens imposem nosaltres mateixos, de
vegades de manera absurda, les fronteres emocionals, les vergonyes
o el fet que ens auto-reprimim massa sovint. Son 4 dies... per a què
les fronteres? El vestit de pallasso també es una frontera... i també
ens em de deslliurar d’ella... ser pallasso sense vestir-se de pallasso.
Perquè no?
S.R. I de riure’s d’un mateix, què me’n dius? Sembla fàcil,
però...
A.M. Això es fonamental, bàsic, no només per un pallasso, sinó
per a qualsevol. Perdre la por a fer el ridícul i a equivocar-se... No
tenir por a expressar la nostra felicitat, el nostre caràcter, la nostra
tristesa. Vivim amb por al ridícul i això es el pitjor límit a les nostres
llibertats, i el pitjor, es auto-imposat.
S.R. Una vegada vaig llegir aquesta frase del filòsof
Nietzsche: “L’home pateix tan terriblement al món que s’ha
vist obligat a inventar el riure.” Que et suggereix??
A.M. Doncs que, efectivament, vivim en un món boig, on falta
humanitat, on sobra violència... I sí, el riure es un element
fonamental per acompanyar a aquell qui pateix, a l’oblidat, a qui és
diferent... Sembla que aquesta frase, Nietzsche la digués pensant
en els pallassos i les pallasses sense fronteres!

Espanya

|

Artistes: Diverses companyies
Dates: Juny a desembre (segona fase)
Espectacles: 25.

S.R. Un referent de l’univers del clown per a tu?
A.M. Doncs... difícil pregunta... en son molts, i molt diferents, però
de triar em quedo amb alguns dels clàssics, com els Germans Marx,
i d’ells en Harpo, el mut. Per a mi és el pallasso que més m’ha influït,
penso... Feia i transmetia tant amb tant poc!

Durant el segon semestre de l’any ha continuat el programa
“Correos reparte sonrisas”, patrocinat per Grupo Correos i que
porta als nostres artistes voluntaris a recórrer tota la geografia
espanyola per a realitzar actuacions en unitats pediàtriques de
centres hospitalaris, en unitats maternoinfantils de centres
penitenciaris, en centres per a persones amb discapacitat, en
centres de menors... 25 actuacions en aquesta segona meitat de
l’any que se sumen a les 13 del primer semestre. En total, 38
espectacles al 2014!

S.R. A qui ens dona suport, què els hi diries?
A.M. Que no hi ha millor lloc on invertir els seus diners. I us ho dic
en primera persona als que em llegiu: Aquells que ens ajudeu amb
els vostres donatius... són els diners millor invertits! Els invertiu
en amor, felicitat, moments de riure i diversió, de desconnexió de
l’estrès per a infants que pateixen guerres i desastres naturals arreu
del món, per infància hospitalitzada o interna en presons amb les
seves mares. No trobareu un lloc en el món que generi tant benefici
de les vostres inversions. Gràcies a tots i totes!

El programa, que es realitza des de fa 17 anys, ha estat coordinat
per Carmen Rubio les últimes 10 edicions. Carmen, enamorada
de Pallassos Sense Fronteres, pallassa professional, sòcia de PSF
i delegada a la Comunitat Valenciana s’ha lliurat en cos i ànima
tots aquests anys per ajudar a consolidar el projecte, sempre
vetllant per oferir la màxima qualitat artística. Aquesta edició
ha estat l’última per a ella, i des de PSF volem desitjar-li que
gaudeixi al màxim de la seva merescuda jubilació i que el riure
l’acompanyi sempre! Moltes gràcies Carmen, t’estimem!!

Líban

|

Artistes: Companyia Circ Bover (Marc Florencio, Lucía
Lourdes Quiroz, José Miguel Vidal, Guillem Vizcaino)
Dates: Del 18 de novembre al 3 de desembre de 2014
Espectacles: 20. Públic: 5.600

De nou la crisi provocada per la guerra a Síria. L’objectiu d’aquesta
expedició ha estat proporcionar suport psicològic i emocional, a través
de la comicitat, a la infància de diverses comunitats de refugiats del
Líban afectades per la guerra de Síria i la població palestina refugiada.
Es van concentrar esforços per realitzar gran part de les intervencions
en les regions del país que reben el nombre major de refugiats
provinents de Síria (Bekaa i Trípoli), i que es troben en situació molt
precària. L’equip ens parlava emocionat des de Beirut:

“Bon dia companys, ahir va ser veritablement emotiu. Vàrem actuar al
camp de refugiats palestins d’Ein el Hewle (Ull bonic), el més gran del
país amb una població d’unes 100.000 persones. La funció la varem fer
davant 600 nens d’una escola. Vàrem dur a terme l’actuació a la teulada del
col·legi per tal de mantenir les condicions de seguretat i evitar que, de pura
emoció i nervis, alguns nois més grans ens llancessin pedretes per cridar la
nostre atenció. Al final del bolo, aquests nois més grans, emocionats, no ens
deixaven sortir del camp i volien més actuacions! Ens vàrem acomiadar amb
jocs i abraçades amb ells. Molt emotiu”.
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Jordània

|

Camerun

Artistes: Companyies Passabarret i LP MIX (Daniel
Cercós, David Sancho, Delia Batet, Oriol Llop i
Jordi Gómez)
Dates: Del 20 de novembre al 7 de desembre de 2014
Espectacles: 12. Públic: 1.500

Amb aquesta expedició a Jordània per atendre a la infància refugiada
siriana s’estrena com Pallassos Sense Fronteres la companyia
Passabarret. Els artistes han dut a terme una gira per una gran
quantitat de ciutats jordanes (Irbid, Mafraq, Amman, Ramtha, etc.)
realitzant espectacles en camps de refugiats i en assentaments urbans
(on es refugia la major part de les persones que han escapat de Síria).
Aquesta intervenció es va realitzar amb el suport de l’organització
internacional ‘Terres des Hommes’. En el seu diari de bitàcora, els
membres de l’equip varen escriure:
“Aquesta gent ho ha perdut tot. Han deixat la seva casa per por, o pels
constants bombardejos, o perquè volen protegir els seus fills, o perquè són
refugiats polítics (de fet, no ens està permès fotografiar els nens sense
permís, ni tampoc el camp, per motius de seguretat dels propis refugiats).
Quan ho has perdut tot prens decisions per mantenir el que et queda: la teva
família”.

|

Artistes: Companyia Mabsutins (Moisès Queralt, Albert
Grau, Christian Olivé i Oriol Liñán)
Dates: Del 24 de novembre al 11 de desembre de 2014
Espectacles: 16. Públic: 15.000

Els veterans Mabsutins, que els darrers anys han realitzat gires
a Jordània i al Líban han viatjat aquesta vegada al Camerun per
atendre a les persones refugiades provinents de la RCA (República
Centreafricana) que es troba sotmesa a un conflicte armat molt cruel.
El suport emocional a través del riure, la comicitat universal i l’humor
blanc són l’objectiu de les actuacions de Moi, Fúfur, Denguito i Maus,
dels membres de Mabsutins!
Les actuacions es van concentrar a les localitats de Bertoua, Batouri
i Meiganga i en els camps de refugiats de la zona oriental, fronterera
amb RCA. Va ser una expedició molt dura, tant per condicions
climatològiques (calor i humitat molt elevades) com per les enormes
distàncies a recórrer per carreteres tortuoses per accedir a la població
refugiada. De nou ha estat l’ACNUR qui ens ha proporcionat l’accés a la
població refugiada i ens ha donat suport en coordinació i transport. En
paraules dels 4 magnífics des del terreny:
“Avui hem fet 2 actuacions en Timangolo per a un total de 1.800 persones!
Quina bogeria! Però tot estava molt organitzat per l’IEDA, un dels socis de
l’ACNUR. Ara estem a Batouri, a una pensió sense Internet. Anem molt
cansats per la calor i els transports, però estem molt animats i amb ganes de
seguir fent riure a aquests nois i noies que van fugir amb les mans buides de
casa seva. Ens acullen de meravella, s’emocionen durant el bolo, ens canten i
ens ballen... Àfrica pura!“

Foto: Jordània, novembre-desembre 2014. ©PSF

Foto: Camerun, novembre-desembre 2014. ©PSF
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