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Editorial:

El somriure és
la distància més curta
entre dues persones
En primera persona:

Som
‘Creu de Sant Jordi’!
Projectes:
Estatals i a Beirut i Burkina Faso
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Sabine Choucair

EDITORIAL

PROYECTOS

La interacció amb el públic és un element essencial per
a les pallasses i els pallassos. Els seus espectacles es
van ressituant en la mesura en què la reacció del públic
dona senyals i exigeix petites variacions que sovint són
fonamentals per a que el riure arrenqui. Traspassar la
quarta paret és vital per a aquest art de la felicitat. Què
passa doncs quan no podem anar enlloc i hem de romandre
tancades a casa? Què passa amb la cultura, el circ, les arts
escèniques en moments com el que estem vivint?
El confinament va produir una desorientació molt gran
entre la gent i nosaltres no en vam ser una excepció, però
on imperen la creativitat i el desig d’arribar a la gent i
estimar-la hi apareixen respostes. Durant el confinament
de primavera del 2020 vam fer els vídeos de sensibilització
per a nenes i nens vulnerables d’entre 3 i 6 anys integrats
en el projecte “Coronavirus et farem petit!”. Vídeos de
fàcil distribució amb un pes baix que facilitava la seva
transferència per xarxes. Ens vam adonar que havíem
d’adaptar-nos com fos per tal de seguir sent útils a la gent
que passava una situació més difícil que la resta.

Eren moments de bogeria, perquè havíem de fer coses
que no sabíem ni per quant de temps havien de ser útils,
ni si realment ho serien, però era molt pitjor restar
aturades sense fer res perquè la inactivitat se’ns menjava
i ens desmoralitzava. El confinament es va convertir en
una pluja d’idees permanent que va generar fins i tot el
nostre primer Pla Estratègic a cinc anys 2020-2025, tot
creant noves idees i adaptacions per tal de millorar com
a organització.
El fet de tenir equips al terreny ens va permetre posar
en marxa alguns projectes internacionals, però molts
altres van haver d’aturar-se degut a la impossibilitat de
viatjar a moltes contrades des d’Espanya, un dels països
més afectats del món. Per una banda, vam poder iniciar
un projecte de prevenció de Covid-19 per a nenes i nens a
Bobo Dioulasso (Burkina Faso), amb un equip d’artistes
propi, que ara ja ha agafat velocitat de creuer. Per altra
banda, vam ser capaços de donar resposta immediata a
la devastadora explosió al port de Beirut mitjançant la
companyia libanesa col·laboradora Clown Me In.
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El somriure és la distància més
curta entre dues persones
Els nostres artistes voluntaris, com la resta de treballadores
Tota la societat ha hagut de fer un esforç brutal per a
del sector, han patit i segueixen patint més que ningú, perquè
sortir endavant, reinventant-se, imaginant possibilitats,
els espectacles culturals va ser una de les primeres activitats
recorrent a les plataformes que tenien a mà; Jitsi, Zoom,
que van patir les restriccions del confinament i de les
Meets, Webex o el que fos. Nosaltres ens hem reunit més
darreres coses que s’ha permès tornar a fer, tot i que sovint
que mai i paradoxalment hi ha hagut més participació
aquests espais són més
estatal que mai. Hem sabut
aprofitar el que hi havia
«Ens vam adonar que havíem d’adaptar- segurs que qualsevol altre.
Hi ha hagut administracions
de diferent i de nou per a
nos com fos per tal de seguir sent útils
sensibles que han fet tot
seguir endavant, lluitant
el que ha estat al seu abast
pel riure i la felicitat de la
a la gent que passava una situació més
per a facilitar que la cultura
gent, i sobretot, de les nenes
difícil que la resta.»
pogués
reobrir,
altres
i els nens. Tot això amb un
de matusseres que han
ERTO pel mig, sol·licitat
aprofitat el moment fins i tot per a reassignar diners dels
per minimitzar la caiguda d’ingressos relacionada amb la
pressupostos de cultura a altres partides encobrint-se en la
impossibilitat de fer espectacles, xerrades i tallers per a
Covid-19, demostrant el poc valor que hi donen a la bona
captar fons.
salut psicosocial de les seves poblacions i a la subsistència de
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Vam treballar també en cases d’acollida per a dones
supervivents de violència masclista de forma telemàtica.
Dones refugiades amb els seus fills i filles que encara
arrossegaven la seva experiència traumàtica. Les pallasses
rebien el retorn de les dones i infants amb un cert retard
que dificultava una interacció fresca, però es van adaptar
i van buscar els seus recursos per a compensar aquestes
dificultats, i ho van fer amb èxit.

Foto: Expedición a Colombia ©PSF

les treballadores i treballadors del sector. No assenyalarem
perquè és fàcil saber qui ha estat al peu del canó i qui no.
Com diu Ingeborg Porcar, directora de la Unitat de Trauma,
Crisis i Conflictes de la Universitat Autònoma de Barcelona,
s’ha menystingut l’impacte que podia tenir la Covid-19 i
les mesures aplicades sobre la salut mental de la població,
i temem que en una segona onada torni a passar el mateix.
La salut de la població consisteix en prevenir el virus, en
disminuir la corba, però no només en això: També consisteix
en gaudir d’uns nivells de benestar psicològic bàsics. Creiem
que és necessari que les mesures no s’apliquin pel broc
gros i que es faci tot el possible per protegir activitats que
són necessàries per a prevenir la tristor i la depressió que
generen l’aïllament i la incertesa.
Car Requena
Gerent i Responsable d’Operacions de PSF
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PROJECTES

Líban

dents amb la meitat de la població sota el llindar de la pobresa, entre els
quals cal comptar un gran nombre de persones refugiades palestines i
sirianes privades de drets i oportunitats. La situació encara s’ha agreujat més pels efectes de la pandèmia COVID-19 i la deflagració del mes
d’agost ha deixat a més de 300.000 persones sense llar, ha col·lapsat de
nou els hospitals amb l’ingrés de més de 6.500 ferits i s’ha cobrat la vida
de més de 200 persones.

Riures per a reconstruir l’esperança
Artistes: Sabine Choucair, Feras Hatem, Stéphanie
Sotiry, Hisham Assaad, Ghalya Saab i Samer Sarkis.
Dates: del 5 al 16 de setembre de 2020
Actuacions: 15. Públic: 1.252
Retornem l’alegria als barris més afectats per l’explosió de
Beirut.
Els sis integrants de la companyia libanesa Clown Me In s’han desplaçat a
les zones de Beirut que més han patit els efectes devastadors de la terrible explosió que va sacsejar la capital del Líban el passat 4 d’agost.
La Sabine, el Feras, l’Stéphanie, el Hisham, la Ghalya i el Samer han realitzat espectacles i cercaviles pels barris pròxims a l’epicentre del desastre (Achrafieh, Karantina, Geitawi, Basta, Mar Mikhael, Gemmayzeh,
Rmeil i Adma) amb l’objectiu d’oferir suport emocional i psicològic als
nens i nenes, però també als adults, a través de la comicitat. En total, han
realitzat 15 espectacles per a gairebé 1.300 persones.
L’explosió, que hauria estat causada per 2.750 tones de nitrat d’amoni
després de romandre sis anys en un magatzem del port de Beirut sense mesures de seguretat, va esclatar en un moment molt sensible per al
Líban. El país ja es trobava immers en una crisi econòmica sense prece-

En aquest número conversem amb la pallassa Sabine Choucair, artista
de la companyia. Al blog, els artistes també ens explicaven algunes anècdotes que demostren una vegada més el poder “guaridor” dels somriures: “La nostra història preferida és que entre el públic, al barri de Sin El Fil,
hi havia una nena que simplement va deixar de parlar després de l’explosió. El
dia que vam actuar al seu barri, va venir a veure el nostre espectacle i després
va córrer cap a casa seva per a explicar-li tot al seu pare. Va tornar a parlar! El
pallasso és màgia, el pallasso és vida.” No us perdeu la seva experiència!
Aquest projecte ha estat possible gràcies al suport dels socis i sòcies de PSF i del Fons
Català de Cooperació al Desenvolupament.

Burkina Faso
Somriures que salvaran vides

Foto: Expedició a Burkina Faso ©PSF

El projecte nutricional de Pallassos Sense Fronteres a Burkina
Faso agafa un altre rumb a causa de la pandèmia
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Els artistes establerts a Bobo Dioulasso, Davo Gallego i Lucie Bettencourt,
duran a terme un projecte de sensibilització sobre la Covid-19. Per ferho, comptaran amb el suport de la Sita, la Rama, l’Isidore, la Salifou,
la Mai i el Jano, els artistes locals amb qui prepararan obres de teatre
i altres activitats basades en l’humor i la comicitat amb l’objectiu de
conscienciar sobre la importància de la higiene de mans, la distància
social i l’ús de la mascareta per a evitar els contagis de la malaltia. En
total s’han programat més de 500 activitats en 90 escoles de la ciutat
fins a juliol de 2021.
Aquest projecte compta amb el suport dels socis i sòcies de PSF i de l’Agència Catalana
de Cooperació al Desenvolupament.

Foto: La Mercè, Barcelona ©Àlex Carmona | PSF

I aquí, a casa nostra...
Desconfinem els somriures al nostre país
Poc a poc anem recuperant el poder esperançador del nas vermell!
Respectant les mesures de seguretat, hem començat a realitzar
espectacles amb l’objectiu d’oferir suport emocional i psicològic a la
infància en situació de vulnerabilitat i exclusió social del nostre país.
Considerem que la gestió de la pandèmia i el confinament a Espanya,
sobretot a l’inici, s’ha fet des d’una posició molt adultcentrista que no
ha tingut en compte els drets de la infància. A més, el confinament
ha agreujat les desigualtats socials entre infants, alguns dels quals
s’han quedat sense escola i sense poder sortir de casa durant molts
dies en unes condicions molt precàries.

Espectacles virtuals per a dones en
situació de violència masclista
Gràcies a la col·laboració de Pallassos Sense Fronteres i la Direcció
de Justícia Global, Feminismes i LGTBI i Cooperació Internacional
de l’Ajuntament de Barcelona, les artistes de PSF hem realitzat 11
sessions virtuals de pallasses de les 20 programades per a les cases
d’acollida del Dispositiu d’Acollida per violències masclistes de
l’Ajuntament de Barcelona. Aquestes actuacions s’han dut a terme
amb l’objectiu d’acompanyar i entretenir les més de 100 persones que
resideixen en aquests centres, tant les dones com els nens i nenes.

Vídeos de sensibilització sobre la covid-19
per a nens i nenes
Pallassos Sense Fronteres i l’Ajuntament de Barcelona hem
treballat conjuntament per a elaborar cinc vídeos que, amb el títol
‘Coronavirus et farem petit!’, ajudin a conscienciar els nens i nenes
de la importància de prendre mesures de protecció davant el risc
de contagi de la Covid-19. La idea va sorgir dels dos Centres de
Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) municipals que
gestiona l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD)
i que van distribuir a les famílies cinc peces en format vídeo. Els
vídeos estan disponibles al canal de youtube de “Drets Socials” de
l’ajuntament.

La Mercè
El passat 24 de setembre vam participar a les festes de la Mercè de
Barcelona per segon any consecutiu amb un total de 32 espectacles
organitzats en 8 jardins interiors del barri de l’Eixample. En total,
gairebé 3.000 persones van venir a veure algun espectacle al llarg
de la jornada, que es va desenvolupar de manera segura, garantint
les distàncies i tots els protocols de seguretat. Vam demostrar, una
vegada més, que la cultura és segura i més necessària que mai.
Ho sabies? Els artistes que van participar, col·laboradors de
l’organització, han donat el 30% del seu catxet a Pallassos Sense
Fronteres perquè puguem continuar realitzant més projectes
internacionals i estatals. Moltíssimes gràcies per la vostra solidaritat,
artistes!

Foto: ©Laia Batesttini | PSF

Foto: Expedició a Beirut ©Hisham Assaad | PSF
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EN PRIMERA PERSONA

¡Som ‘Creu de
Sant Jordi’!

Sabine Choucair és una pallassa libanesa que
col·labora amb Pallassos Sense Fronteres
i forma part de la companyia Clown Me In.
Recentment, ha estat a Beirut, la capital de
Líban, oferint suport emocional i psicològic a
la població que més ha patit les conseqüències
devastadores de l’explosió del passat 4 d’agost.
Conversem amb ella a través d’una videotrucada
per a que ens expliqui com ho ha viscut.
Quant temps fa que col·labores amb Pallassos Sense Fronteres i
amb quines seccions internacionals ho has fet?
La primera vegada que vaig conèixer a Pallassos Sense Fronteres va
ser el 2012 quan la companyia Mabsutins va estar d’expedició a Líban.
Vaig actuar amb ells en algun espectacle i va ser increïble. En els anys
següents vaig col·laborar amb Clowns Without Borders USA (Estats Units)
i Clowner Utan Gränser (Suècia) com a artista en diferents expedicions
dirigides a la població refugiada, concretament a la ruta dels Balcans i
a Líban. Actualment, amb la secció sueca, participo juntament amb els
meus companys de Clown Me In en un projecte dirigit a dones i adolescents en el qual impartim tallers d’empoderament a través de la comicitat del pallasso i les arts escèniques.

Clown Me In va participar a la passada edició de La Mercè a Barcelona però aquesta ha estat la primera vegada que ho fa en un projecte internacional de la nostra secció de Pallassos Sense Fronteres. Quan la Car Requena, la nostra gerent, us va proposar actuar
per a la població afectada per l’explosió, us ho vau rumiar molt?
Quan la Car em va proposar la gira, vaig saltar d’alegria! Estava pels núvols! Quan l’explosió es va produir jo vaig ser la primera que va pensar
en la necessitat urgent de sortir a actuar al carrer. Sempre he pensat que,
passi el que passi, els espectacles de pallassos produeixen un canvi positiu en les persones. Alguns dels meus companys d’equip tenien dubtes
sobre si era massa d’hora, si la gent necessitaria una mica més de temps
per a alleujar el seu dolor, etc. Però jo estava convençuda que això era
el que la ciutat necessitava. Per això em vaig posar molt contenta quan
Pallassos Sense Fronteres ens va suggerir oferir suport emocional a la
població.
A nivell artístic, què és el que heu fet exactament allà?
Hem realitzat espectacles i cercaviles amb l’objectiu d’aportar una mica
de llum i color en un ambient tan gris. Hem actuat a les zones més afectades de la ciutat. Hem estat a barris on la gent encara viu dins de les
seves cases destruïdes i també en centres d’acollida amb famílies desplaçades. Gràcies a les cercaviles hem aconseguit reunir gent diversa que
hi havia per la zona. Així doncs, hem actuat per a adults, gent gran i per a
nens i nenes, algunes vegades amb el suport d’altres oenegés.
De quina manera l’explosió ha afectat la situació emocional de
la població?
L’explosió ha estat l’experiència més dura que la gent a Líban ha viscut
recentment. La destrucció va ser devastadora: 300.000 famílies van
perdre les seves cases i algunes d’elles van haver de ser desplaçades. A
més, va succeir en el pitjor moment, en plena pandèmia mundial i enmig
d’una crisi política, social i financera terrible al nostre país. Per últim,
davant de tanta destrucció als edificis i carrers, han ressorgit els records
de la Guerra Civil (1975-1990). La gent ho va perdre tot en pocs minuts,
i entre altres coses, va perdre l’esperança.
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Sabine Choucair			

Foto: ©Clown Me In | PSF

El passat 22 de setembre vam recollir la Creu de Sant
Jordi, el màxim reconeixement que atorga la Generalitat
de Catalunya a personalitats i organitzacions pels
serveis prestats a Catalunya en la defensa de la seva
identitat o en el pla cívic i cultural.

Com creus que el riure és essencial per a pal·liar el dolor?
En un inici, jo vaig preguntar als membres de l’equip qui es veia capaç
Personalment defenso fermament que el riure és igual d’important que
de realitzar aquesta gira. La majoria va alçar la mà i ens vam posar a
tenir una llar o un plat a taula. Hem perdut les cases, però també hem
treballar. Havíem de fer alguns canvis a l’espectacle per a adaptar-nos
perdut l’esperança i l’alegria. Només amb els riures podem deixar enrere
a les noves circumstàncies de la Covid, però el més important és que
tot aquest patiment i tirar endavant. Quan riem, els nostres cossos es
quan vam començar a assajar ens vam sentir, tant individualment com
relaxen, podem recordar els moments d’alegrupalment, molt millor. Vam començar
gria amb més facilitat i som capaços d’enfora gaudir dels nostres assajos, rèiem mol«Personalment defenso
tir les nostres comunitats, ja que riem tots
tíssim, sentíem que ens donàvem suport
fermament que el riure és
junts i compartim l’alegria amb altres persomutu, érem un equip. Després vam sortir al
igual d'important que tenir
nes. És un fet que alleuja el nostre esperit i
carrer i, a l’hora de comprovar que els nosuna llar o un plat a taula.»
ajuda a que la situació sigui menys dolorosa.
tres espectacles funcionaven, en tant que
milloraven l’estat d’ànim de la gent, ens vam
Teniu alguna anècdota a explicar que demostri el poder del
sentir molt reconfortats. Puc dir que aquesta gira primer ens “va salvar”
somriure?
emocionalment a nosaltres i després a la gent per a la qual hem actuat,
Tenim moltes històries boniques a explicar, però hi ha una especialment
gairebé 1.300 persones.
increïble. Vam conèixer una nena que no parlava des de l’explosió. Després de veure el nostre espectacle va tornar a casa i el primer que va fer va
Aquest projecte ha estat possible, en part, gràcies als socis de
ser explicar-li al seu pare fil per randa tot el que havia vist a l’espectacle.
l’organització. Què els diries?
Aquesta és, sens dubte, una de les històries més potents que demostren
A la gent que ha fet possible aquesta gira els diria que han posat els seus
com el riure i el pallasso marquen la diferència i esdevenen elements tan
diners en el lloc adequat. Estem molt agraïts i emocionats que haguem
necessaris en indrets de crisi. Deixa’m afegir que no només van ser nens
pogut realitzar aquest projecte i, sobretot, molt contents de saber que
i nenes els que es van sentir millor després dels nostres espectacles, tamencara hi ha gent que creu que el riure és necessari. De veritat, moltes
bé hi havia adults que ploraven d’alegria i que ens deien que allò havia
gràcies. Ens heu brindat un suport essencial i heu retornat l’esperança i
estat el millor que els havia passat des de l’explosió.
la felicitat a molta gent. Si continueu donant-nos suport, nosaltres continuarem actuant. No tingueu cap dubte.
Vosaltres també vau patir l’explosió. El fet d’actuar va suposar
un esforç per a vosaltres o més aviat un alleujament? Com ho heu
Declaracions obtingudes per Marta López
viscut?
Comunicació i Premsa de PSF

“Amb més de 27 anys de dedicació filantròpica en la millora de
la situació emocional dels nens que pateixen les conseqüències
de conflictes armats, guerres o catàstrofes naturals, a través
d’espectacles còmics realitzats per pallassos professionals i
voluntaris.” Aquest és el reconeixement del treball que
portem realitzant de manera voluntària des de 1993.
Voldríem dedicar el premi a tota la infància refugiada
i desplaçada a qui retornem l’alegria i l’esperança, als
artistes que materialitzen aquest somni i a totes les
persones i institucions que ens brinden suport des de
fa anys.

NO DEFALLIREM!

Foto: ©PSF
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COL·LABORA
Noves empreses solidàries

Oscape, jocs de “escape” online
T’agraden els jocs de “escape” o “escape rooms”? Ja pots col·laborar amb
Pallassos Sense Fronteres jugant al joc virtual “El Circo de Marcelino”, el
primer joc d’“escape” online per a 4 jugadors amb videotrucada integrada. L’empresa creadora, Oscape, destinarà el 50% dels beneficis d’aquest
joc als projectes que Pallassos Sense Fronteres realitzarà a Espanya en el
marc de la pandèmia. El joc és a partir d’11 anys, apte per a tota la família o ideal per a jugar-hi amb amics. Té un cost de només 5€ per equip. Per
a jugar-hi cal entrar a: games.oscape.es

YOLO: L'espectacle solidari de la Cia. Lucas
Escobedo
La Companyia Lucas Escobedo ha signat recentment un conveni amb
Pallassos Sense Fronteres pel qual donarà 100€ per cada funció que representi del seu espectacle “YOLO”, el qual es troba en aquests moments
de gira per Espanya. Hi ha programades funcions fins a la primavera de
2021 i actuarà en ciutats com Albacete, Granollers, Valladolid, Castelló,
Cuenca, Salamanca, Fuenlabrada... I moltes més! Visita la seva pàgina
web per a consultar el calendari de funcions: lucasescobedo.com

Altres maneres de col·laborar

★ Marxandatge oficial ★

Entra a la nostra botiga virtual o escriu-nos a psf@clowns.org per adquirir els nostres
productes solidaris. Tenim nassos, clauers, enganxines, samarretes i dessuadores! Compra
petites quantitats per a regalar o fes-nos una gran comanda per si vols organitzar un punt
de venda.

★ Casaments, batejos i comunions ★

Compartiu aquest dia tant especial amb Pallassos Sense Fronteres a través d’un donatiu
solidari o regalant nassos i una targeta explicativa als vostres convidats com a record
d’aquesta data. Entreu a la nostra web o escriviu-nos un correu per saber més detalls.

★ Si compres per internet, fes-ho amb Wapsi ★

Compres per internet? Vols, reserves d’hotels, electrònica, llibres... Fes-ho amb l’extensió
WAPSI instal·lada al navegador des d’on efectues les compres. Els passos inicials són molt
senzills: només necessites registrar-te a wapsi.org escollint “Payasos Sin Fronteras” (en
castellà) com a ONG beneficiària i activar l’extensió a Chrome o Firefox (amb una vegada
hi ha prou). Després podràs comprar amb normalitat en més de 250 botigues virtuals com
Booking, Vueling, Fnac, eDreams, Viajes El Corte Inglés, Vueling, Sixt, Europcar, El Tenedor,
Zooplus, La Casa del Llibre, Just Eat, etc. Si pots, trasllada aquesta informació a persones del
teu entorn que també acostumin a comprar online per a que ho utilitzin ells mateixos en
les seves compres personals. Les botigues són les que destinen el % de la compra a la nostra
ONG, és a dir, per a l’usuari no suposa cap cost afegit.

★ Xerrades, espectacles o exposicions ★

T’agradaria que vinguéssim a la teva escola, poble, barri...? Un pallasso o pallassa vindria
a explicar-te tot el que fem arreu del món en favor de la infància refugiada o desplaçada.
Actualment, podem realitzar aquestes xerrades de manera virtual a través d’una
videoconferència. Si ho prefereixes, també podem venir a fer un espectacle o instal·lar-hi
una exposició fotogràfica de la nostra història. Escriu-nos a psf@clowns.org i et donarem
més informació!
★ ★ ★ Si tens una iniciativa solidària que ens ajudi a continuar desenvolupant
la nostra missió, escriu-nos a psf@clowns.org ★ ★ ★

FES-TE SOCI/A I AJUDA’NS A COMPARTIR SOMRIURES DURANT AQUESTA PANDÈMIA!
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