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Foto: Expedició a Palestina, maig 2014. © Samuel Rodríguez/PSF

PaLLaSSoS
SeNSe fRoNTeReS

Editorial | Projectes a Etiòpia, Espanya, Jordània, 
Líban, Palestina i Colòmbia | En primera persona: 
Beatriz Garrido, “Lola Mento” 



EDITORIAL
Projectes de gener a juny

La crisi derivada de la Guerra que devasta Síria segueix 
provocant l’arribada de milions de refugiats a països veïns com 
Líban i Jordània en els que duem a terme els nostres projectes. 
Famílies senceres fugen de casa per poder salvar les seves 
vides, i entre ells, una majoria de nens i adolescents que han de 
començar una nova vida en campaments de refugiats, assumint 
condicions de vida molt precàries, lluny de la seva llar i sense 
perspectiva que la situació reverteixi a mig termini. Som moltes 
les organitzacions internacionals que atenem aquestes persones 
refugiades per ajudar a que la seva nova situació sigui el menys 
traumàtica possible. En col·laboració amb algunes d’elles com 
l’ACNUR, l’ UNICEF, WAR CHILD o IRD els nostres artistes 
voluntaris donen suport emocional a la infància siriana refugiada 
a través del riure, reivindicant el dret de tots a riure i a ser nens, 
reforçant la seva capacitat per rescabalar-se del patiment viscut 
i els empenyem a que  puguin fer front a la seva nova realitat. 

A Etiòpia hem realitzat la primera expedició de les 2 programades 
per a aquest 2014, en col·laboració amb l’ACNUR, atenent les 
persones eritrees refugiades a Etiòpia, en campaments prop 
de la frontera i que van fugir de la guerra entre ambdós països. 
A Colòmbia, segon país del món després Síria en nombre de 
desplaçats interns per culpa del conflicte armat que pateix des 
de fa més de 50 anys, hem realitzat també la primera de les 2 
expedicions previstes per al 2014, també en col·laboració amb 
l’ACNUR. 

Més de 25.000 nens i nenes, i les seves famílies, han presenciat les 90 actuacions dels 

equips d’artistes de Pallassos Sense Fronteres a Etiòpia, Líban, Jordània, Colòmbia i 

Palestina a la primera meitat de l’any 2014. 
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A Palestina i Israel, de la mà de la UNRWA (Agència de la ONU 
per als refugiats palestins), hem tornat aquesta primera part 
de l’any per atendre la infància palestina refugiada a Cisjordània 
i a les comunitats de població beduïna disgregada en diferents 
parts de Cisjordània. Aquesta infància pateix la tensió i ansietat 
derivada de les incursions militars en els campaments i els 
desnonaments forçats dels als seus campaments de beduïns. 

A Espanya, un any més, continuem el projecte d’atenció a 
infància hospitalitzada i interna en centres especials y Unitats 
de Mares de Centres Penitenciaris. A la primera meitat de l’any 
ja s’han realitzat un total de 20 actuacions a 20 poblacions 
diferents. 

La segona meitat de l’any estarà carregada d’activitat a 
Pallassos Sense Fronteres. Mentre redactem aquest número 
de  “Somriures” preparem 2 expedicions a Kosovo i Colòmbia 
que realitzarem a l’agost, dos més per al Líban i Jamaica que 
seran al setembre, i cinc més a Bòsnia, Etiòpia, Costa d’Ivori, 
Campaments Sahrauís i una altra al Líban, que durem a terme 
entre octubre i desembre!

Tota aquesta activitat segueix sent possible gràcies a la 
solidaritat dels nostres socis i  col·laboradors, a més dels artistes, 
que des d’aquest any col·laboren de forma encara més directe 
amb l’organització: Cada companyia artística aporta el 25% del 
total del cost del projecte del qual formen part, havent aportat ja 
des de novembre de 2013 la quantitat de 45.000 euros! 

Moltes gràcies de nou a tots per seguir caminant al nostre 
costat i per donar suport al treball dels nostres artistes 
voluntaris que segueixen volent fer riure a tot aquell nen 
que pateix les injustícies d’aquest món nostre. Esperem 
que gaudiu amb el nou número de “SOMRIURES”! 
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Espanya
 

Artistes: 15 artistes
Dates: De març a juny de 2014
Actuacions: 21. 

En el marc del programa “Correos reparte sonrisas”, s’han realitzat 
21 actuacions fins a l’1 de juliol, a 21 localitats de Catalunya 
i la resta de l’Estat Espanyol, per a infància ingressada a 
hospitals, acollits a centres de menors i per a mares i els seus 
fills interns en Centres Penitenciaris. Diverses de les actuacions 
es van realitzar també en centres i residències per a persones 
que pateixen algun tipus de discapacitat. A partir de setembre 
continuarà el programa amb 17 actuacions més.

Molts dels refugiats responen a un perfil semblant, dominat per 
joves, educats i urbanitzats que pateixen dificultats per adaptar-
se a la vida als camps de refugiats. En els últims temps un gran 
nombre de menors no acompanyats han creuat la frontera pel seu 
compte i això planteja nous reptes a les agències de cooperació 
que treballen a la zona. 

En paraules de l’equip d’artistes que podeu consultar al 
nostre blog: www.blog.clowns.org

“A Catalunya neva, a Shire cau un sol de 35 ºC en un descampat que 
serveix de pati de col·legi. És la nostra tercera actuació a Etiòpia. 
Estem a l’escola local de Hitsas on nens i nenes locals comparteixen 
aules amb nens i nenes refugiats d’Eritrea. 
Algú ens pot explicar d’on surt l’energia per muntar, actuar, 
desmuntar en 15 minuts, arribar, muntar, actuar, desmuntar i jugar, 
en menys de 4 hores? 
Nosaltres tenim una possible resposta: l’energia l’obtenim del riure 
d’uns nens i nenes que amb cara de sorpresa i intriga ens ho donen 
tot “. 

PROJECTES

Expedició a Etiòpia. Foto: ©Trup de nassos / PSF

Foto: PSF a l’Hospital de la Paz. ©Javier Gil / PSF

Etiòpia
 

Artistes: Cristina Fugarolas, Mireia Peña, Eudald Vilà i  
Helena Tarragó
Dates: Del 29 de gener al 8 de febrer de 2014
Actuacions: 13. Públic: 6.354

Per segon any consecutiu hem viatjat fins al nord d’Etiòpia, prop 
de la frontera amb Eritrea, a la regió del Tigray, per dur a terme 
una expedició en col·laboració amb l’ACNUR. Els artistes, de la 
companyia Trup de Nassos, han actuat per a la infància i els joves 
refugiats eritreus que viuen desplaçats com a conseqüència del 
conflicte entre Etiòpia i Eritrea. Actualment al país hi ha més de 
60.000 refugiats eritreus registrats per l’ACNUR i amb domicili 
als tres campaments situats a la regió de Tigray (Shimelba, Mai 
Aini i Adi Harush) i als campaments de Asayita, Berhale o a 
comunitats locals de la regió d’Afar. 

|
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mixt, format per infància refugiada i població local jordana, libanesa 
i palestina refugiada, fet que ajuda a la seva integració i a una major 
comprensió mútua. 

Des de novembre de 2013 hem enviat 4 equips d’artistes (2 a 
Jordània i 2 al Líban) per atendre la infància refugiada tant en 
campaments de refugiats establerts a prop de les fronteres amb Síria 
com en zones urbanes, i en total han estat prop de 20.000 els nens 
i nenes que s’han rigut, emocionat i que han compartit somriures 
amb nosaltres. A la propera tardor noves expedicions a Jordània i 
Líban continuaran treballant amb aquests nens i nenes, i amb les 
seves famílies. Us deixem una selecció d’imatges de les nostres 
intervencions en aquests països. 

Foto: Expedició a Líban, desembre 2013. ©Samuel Rodríguez / PSF 

Jordània
Artistes novembre: Albert Grau, Moisès Queralt, 
Christian Olivé i Oriol Liñán.  
Artistes  abril: Lolo Fernández, Pasquale Marino i 
Fausto Giori. 
Dates:  Novembre 2013 i abril 2014.
Actuacions:  33.  Públic:  9.765

|
Líban

Artistes desembre: Tortell Poltrona, Alba Sarraute, 
Quim Girón, Benjamin Eugene i Jorsi Jansens.  
Artistes març: Javier Rey, Moi Jordana, Fernando 
Ballesteros i Alicia Benito. 
Dates:  Desembre 2013 i març 2014.
Actuacions:  25.  Públic:  10.150

|

La desoladora guerra que afecta Síria des de febrer de 2011, a més 
de costar-li la vida a més de 140.000 persones ha provocat una 
de les majors catàstrofes humanitàries des de la Segona Guerra 
Mundial. Milions de persones han abandonat Síria i busquen refugi 
en els països veïns com Jordània, Líban, Turquia i l’Iraq, i el flux 
no cessa. Només al Líban, el nombre de refugiats registrats per 
l’ACNUR supera de llarg el milió. Els nivells d’estrès i ansietat que 
suporten les famílies refugiades, i molt especialment la infància, fa 
que la seva adaptació a la nova condició de refugiats sigui realment 
difícil. Fugen de les bombes per refugiar-se en un país estrany, amb 
molt pocs recursos i en unes condicions extremadament dures. El 
nostre treball se centra en donar suport emocional a tota aquesta 
infància mitjançant el riure, i fer-ho de forma coordinada amb els 
professionals que els atenen a les escoles i centres comunitaris dels 
campaments de refugiats i de les ciutats en què es troben. 

Al nostre blog d’expedicions, els artistes recollien:

“Ens dirigim cap al nord-est del Líban, molt a prop de la frontera amb 
Síria, a la regions del Hermel i la Bekaa. Mai podíem imaginar quan vam 
sortir de casa nostra veure neu tan de prop en un país com el Líban, però 
sí, les muntanyes nevades envolten els campaments de refugiats sirians 
per als que actuem avui. La primera actuació va ser multitudinària, més 
de 500 nens sirians i libanesos reunits a l’interior d’un col·legi per la pluja. 
Escenari molt petit, però emocions molt grans, una explosió d’energia 
concentrada en un espai reduït. És admirable la tasca dels cuidadors, 
professors i nens per l’ordre, paciència i respecte que van tenir per que tots 
poguessin gaudir de l’espectacle. Cap nen ens va voler dir adéu, sinó fins 
aviat”.

Cal destacar que gran part de les actuacions dels equips d’artistes de 
Pallassos Sense Fronteres a Jordània i Líban es fan per a un públic 
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A Jordània i Líban amb la infància siriana 
i palestina refugiada i també amb la 

infància local jordana i libanesa
Foto: Expedició a Jordània, novembre 2013. ©Samuel Rodríguez / PSF 

Foto: PSF a Jordània, abril 2014. ©PSF Foto: PSF a Jordània, novembre 2013. ©SR / PSF

Foto: PSF a Jordània, novembre 2013. ©PSF Foto: PSF a Líban, març 2014. ©PSF
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EN PRIMERA PERSONA

“Ser una pallassa sense fronteres 
és fer un intercanvi d’amor.  
Jo dono amor, i faig el que faig 
amb amor, i a canvi rebo amor.”

Beatriz Garrido,  
Lola Mento



I des de llavors  ja no he parat! Segueixo vinculada a aquest 
projecte, realitzant moltes gales cada any, per tota Espanya. 
I seguiré fins que duri, i és que crec que aquest programa és 
fonamental i espero que continuï per molts anys més! És un 
treball dur, a la vegada que meravellós. Recordo una vegada, a 
l’hospital Niño Jesús de Madrid, que la mare d’un nen malalt es 
va acostar plorant en acabar una gala, em va abraçar molt fort 
i em va dir: “Que tinguis salut per molts anys per seguir 
fent el que fas, gràcies”. Aquestes paraules són les que fan 
que cada vegada cregui més en la necessitat  d’aquest tipus 
d’intervencions. 

En una altra de les actuacions, a una presó, una noia em va dir:  
“M’hauria agradat acabar fent el que feu vosaltres. Jo quan vaig 
marxar de casa em vaig anar al carrer a fer malabars amb els pals ... 
i ara mira a la merda que estic ficada”.  Em va explicar la seva vida 
en un moment, i vaig saber que si jo hagués viscut el que ella... 
també estaria presa. Segur. 

Al poc temps de començar a col·laborar amb el programa 
d’Hospitals em vaig llançar a formar part d’un equip d’artistes 
per a una expedició de Pallassos Sense Fronteres al Líban el 
2011. Aquella va ser la meva primera participació en un projecte 
internacional per a la infància refugiada, a la qual van seguir 
Costa d’Ivori el 2013, i Colòmbia i Palestina en aquest 2014. Ser 
pallassa sense fronteres ha estat un regal. Ser una pallassa 
sense fronteres és fer un intercanvi d’amor. Jo dono amor, i 
faig el que faig amb amor, i a canvi rebo amor. No és habitual 
que al meu barri que se’m tirin a sobre els nens i enes per fer-
me petons, abraçades i alguna estirada de cabells… Tant de bo! 
I actuant com a pallassa sense fronteres passa, i molt! I sense 
importar l’idioma.
 
A Palestina a molts nens els deia: “Amor meu, que et puc menjar 
de dalt a baix?”, I em deien que si amb el cap (Ves a saber què 
entenien!!) i clar, me’ls menjava a petons! En una altra ocasió, 
passejant amb un grup de noies pel camp de refugiats de 
Chatila, al Líban, ens vam posar a xerrar una bona estona, i va 
ser increïble perquè no sé com (elles parlaven àrab i jo castellà) 
ens vam entendre perfectament, i vam riure molt i vam acabar 
cantant i ballant una cançò andalusa, i ens vam acomiadar totes 
abraçant-nos i aguantant-nos el plor... va ser molt emocionant.
 
Crec totalment i sense cap dubte en què la tasca que fem serveix. 
Serveix i molt. Ho comprovo a cada presó, a cada hospital i a 
cada camp de refugiats: A Colòmbia, a Buenaventura, vam anar 
a un pavelló esportiu on hi havia centenars de persones. Era un 
dijous. Hi eren des de dilluns, quan els havien fet fora de casa 
seva a una zona rural. I de sobte entrem allà amb els nostres 
trastos, centenars de persones sense res, matalassos, roba 
estesa i patiment... I una arriba a pensar: “Però què  farem aquí 

nosaltres amb el que estan passant?” I quina meravella veure’ls 
riure a riallades, i oblidar-se de tot per una estona. “Gràcies 
mamita, feia molt que no reia...” Em deien entre abraçades i 
petons. 

Aquest any està sent intens: De Colòmbia a Palestina, dos 
països amb uns problemes molt molt molt difícils de solucionar. 
Cada expedició és més dura que l’anterior. Probablement per 
ser cada vegada una mica més conscient de les realitats en les 
que treballem. Quan prens consciència de tanta injustícia 
tan de prop, i t’adones que no hi ha solucions a la vista ... És 
difícil de digerir. I llavors només queda el riure, que salta tots 
els murs i ens iguala a totes i a tots. Normal que a la tornada 
d’una expedició els artistes ens passem diversos dies absents, 
assimilant i descarregant la tensió i emocions acumulades. 

Un altre gran regal de ser pallassa sense fronteres: els meus 
companys. Absolutament tots. Els admiro i estimo. Moltes 
vegades en la nostra professió es veu molt d’ego i falsa humilitat. 
Aquí no. Cap estem aquí per diners, ni per reconeixement, ni 
per aconseguir feina. Aquí tot és clar i honest. He conegut uns 
companys pallassos i pallasses sense fronteres adorables. Els 
estimo a tots.

…Que estiguis a punt de començar un show, intentant 
treure’t la ràbia del que estàs veient, i que et facin una 
abraçada inesperadament i et donin energia, això és 
molt gran. He tingut moltíssima sort. Que les persones que 
t’acompanyen siguin tan transparents i tan boniques és molt 
molt gran. 

Potser soni una mica a tòpic que “es rep molt més del que es 
dóna”, però és que és realment així. Com posa en els nostres 
contractes d’artistes voluntaris: “...Això és un intercanvi. 
Saber donar i saber rebre...” I tant que ho és! L’afecte rebut, 
la gent tant meravellosa que et trobes pel camí, els companys 
que es fan estimar immediatament, tot el que s’aprèn... 

Vull donar les gràcies a tots els socis, col·laboradors, patrocinadors 
i companys de PSF. Som tots un equip! I més ara que estem la 
majoria patint d’una manera o altra les conseqüències d’aquesta 
mal anomenada crisi, que en realitat és una estafa. Sense l’ajuda 
i l’esforç de tots nosaltres, units, no faríem res. Tant de bo que 
algun dia no fem falta en cap lloc del món, però mentres així 
sigui, estarem donant canya i compartint somriures per aquest 
món boig, i meravellós. 

Se us estima molt! 

Fa 5 anys vaig rebre una trucada de Carmen Rubio, la coordinadora del programa 
“Correos reparte sonrisas”, amb el què Pallassos Sense Fronteres realitza actuacions 
en hospitals, centres penitenciaris i centres per a persones amb discapacitat. Algú li 
havia donat una targeta meva, i volia que hi col·laborés. En aquells dies gairebé no 
coneixia PSF, però després d’escoltar les explicacions de Carmen sobre el projecte, 
vaig acceptar encantada. Així que em vaig anar a amb en Pepo Rueda a Zamora i vam 
fer una gala de pallassos per a la infància ingressada a l’hospital de la ciutat. 
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BARCELONA (seu): Pl. Margarida Xirgu, 1  (ed. Teatre Lliure), 08004 
T: 933 248 420  |  Mail: psf@clowns.org
MADRID (delegació): C/ Montera, 32 5º 9ª, 28013 
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payasossinfronteras

Colòmbia
 

Artistes: Nacho Camarero, Beatriz Garrido (Lola 
Mento), Pepo Rueda i Silvia Arriscado.
Dates: Del 12 al 26 de març de 2014.
Actuacions: 14.  Públic: 2.434

En paraules dels artistes: 
“És precisament a la població desplaçada (més de 3 milions) a qui va 
dirigit el nostre treball de la mà d’ACNUR. Afortunadament hi ha 
organitzacions i gent entregada als altres com Olga, la directora de la 
corporació “Las Cometas”, prop de Medellín, que fa anys que lluita per 
tornar una vida digna a les famílies d’aquest barri. Allà vam fer dues 
funcions per a nens petitons, de 2 a 9 anys, que van estar envoltant-
nos tot el dia cada vegada que ens veien per les instal·lacions abraçant-
nos i cridant-nos: “eh, pallasso, pallasso!”. 

|
Palestina
 

Artistes: Beatriz Garrido (Lola Mento), Javier Ariza, 
Rubén Río i Enrique Méndez.
Dates: Del 19 de maig al 3 de juny  de 2014.
Actuacions: 26.  Públic: 6.300

Hem tornat a Palestina, on el 2013 no vam poder realitzar cap 
expedició, reprenent així activitats en un dels conflictes en els 
quals treballem des de 1994 i que malauradament no té vistes 
de millorar. És un dels conflictes més dilatats, amb més de 60 
anys d’història, i que segueix provocant situacions de tensió, 
injustícia i vulnerabilitat per a la infància. En aquesta ocasió les 
activitats, coordinades per la UNRWA, s’han centrat en atendre 
la infància refugiada a Cisjordània i a la població beduïna que es 
troba disseminada per tot Cisjordània, a cavall entre les zones 
de control de l’Autoritat Palestina i la Autoritat Israeliana i que 
reben moltes pressions per abandonar els seus campaments. La 
infància als camps de refugiats (ciutats precàries a les fores de 
les majors ciutats de Cisjordània) pateix les conseqüències de 
l’estrès i l’ansietat que generen l’ocupació militar de Cisjordània, 
que comporta enfrontaments gairebé diaris amb la població dels 
campaments, detencions i registres que la infància presència i 
pateix amb molta por.

|

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

Fotos: Colòmbia, març 2014. ©Edu León/PSF

Fotos: Palestina, maig 2014. ©Samuel Rodríguez/PSF
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