
LA PRIMERA VEGADA Fa deu anys que es dedica professionalment al món de l’escena i avui tindrà una estrena. moi Jordana afronta la seva
primera expedició solidària amb Pallassos sense Fronteres, que celebra 20 anys. el malabarista s’uneix a un equip de voluntaris format pels
burgalesos Javier rey, alicia Benito (pallassos) i Diego Galaz (músic) per portar «somriures» a la població refugiada siriana i iraquiana, a  Jordània
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L'energia i el positivisme de l’es-
parreguerí Albert Casals sembla no
tenir fi. Una de les millors demos-
tracions és la pel·lícula documen-
tal Món petit, de Marcel Barrena,
que arribarà als cinemes divendres
i que narra el viatge de Barcelona
a Nova Zelanda de l’Albert amb la
seva xicota, Anna,  sense diners ni
equipatge i només amb una cà-
mera amb la qual van gravar les
imatges.

Autor dels llibres de viatges El
món sobre rodes (2009) i Sense
fronteres (2011), a Casals li van
diagnosticar als cinc anys una leu-
cèmia que el va deixar en cadira de
rodes. Barrena va proposar a Ca-
sals viatjar de Barcelona a Nova Ze-
landa i rodar-ho ell mateix.  Món
petit, que ha guanyat el Premi
Doc U al prestigiós festival de do-
cumentals IDFA (Amsterdam, Ho-
landa) i el tercer lloc al premi del
públic, tracta, diu Barrena,  sobre
«la vida d’Albert Casals, els seus pa-
res i la seva família i la història d’a-
mor amb l'Anna». De fet, a les
imatges del viatge se n’hi afegeixen
d’altres de quan Casals era petit, de
quan se li va diagnosticar la leu-
cèmia, i testimonis dels familiars. 

Segons Casals, que viatja des
dels 15 anys perquè això el fa «fe-
liç», diferents directors li havien
proposat rodar els seus viatges,
però tots volien que un equip de
càmeres seguís el protagonista.
Una opció que va descartar, fins
que Barrena li va proposar que fos
ell qui ho rodés. Segons el director,
al darrere d’aquest peculiar viatge
hi ha una constatació: «si un noi de
19 anys, sense diners i en cadira de
rodes pot fer aquest viatge, què no
podem fer com a país o com a so-
cietat?». A Casals li agradaria que
la pel·lícula «ajudés a fer que la
gent es deslliuri de creences falses
de les societats occidentals, com
que sempre calen diners per fer les
coses i viatjar».
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L’esparreguerí i la seva
xicota protagonitzen «Món
petit», de Marcel Barrena,
que arriba divendres als cines



El viatge d’Albert Casals en cadira de rodes,
amb una càmera i sense diners, en un film

Imatge del film «Món petit», premiat al festival IDFA (Amsterdam)

IMATGE PROMOCIONAL

Avui ja haurà arribat a Amman.
Serà la primera destinació del  pri-
mer viatge que el malabarista ba-
genc Moi Jordana (Sallent, 1974)
afrontarà amb Pallassos Sense
Fronteres (PSF). Ell s’incorpora a
un equip de voluntaris format pels
burgalesos  Javier Rey, Alicia Benito
(ambdós pallassos) i Diego Galaz
(músic). L’expedició viatja a Jor-
dània fins al 27 de març per aten-
dre la població refugiada provinent
del conflicte amb Síria, però tam-
bé per als refugiats iraquians i pa-
lestins.

Diu Jordana que «sempre» li
havia passat pel cap viatjar amb
aquesta organització, que celebra
20 anys, i que ara s’ha trobat en el
lloc i en el moment adequat. De fet,
hi va apadrinat per Jaume Mateu,
Tortell Poltrona. El viatge del ba-
genc es va gestar a Avinyó, el gener,
quan Gog i Magog va preestrenar,
dins el projecte Testimoni Escènic,
Àngel de llum, un espectacle per
celebrar els seus 25 anys i que re-

metia a les nombroses col·labora-
cions que la companyia santjoa-
nenca ha realitzat amb Pallassos
Sense Fronteres, en aquest cas a
Bòsnia. D’una xerrada informal
entre Carles Requena, gerent de
PSF, i Jaume Mateu va prendre for-
ma el viatge que avui ja ha co-
mençat.

Moi Jordana, que aquests dies
ha estat documentant-se sobre el
conflicte sirirà,  s’integrarà dins l’es-
pectacle dels burgalesos amb «un
número de manipulació d’objec-

tes amb les maces». Il·lusió, ganes
i «molt respecte» són les paraules
que fa servir Jordana per parlar de
la seva estrena amb Pallassos Sen-
se Fronteres. Explica que, d’ex-
pectatives, no en té cap, si excep-
tuem la voluntat de «fer feliç la
gent. Aquesta és la nostra feina, la
facis en un escenari convencional,
en una presó o en un camp de re-
fugiats». Inicialment, és previst
que els artistes actuïin un parell de
cops el dia.

L’expedició de Pallassos Sense
Fronteres es realitza amb   UNICEF
i s’ha configurat una gira d’espec-
tacles que portarà l’equip d'artis-
tes de sud a nord del país, alhora
que també a la capital, Amman,
per realitzar espectacles de circ i
pallassos per a la població infan-
til (i les seves famílies) refugiada i
que viu en diferents pobles i ciu-
tats del país (com Maa'n al sud, o
Mafraq, Irbid i Ramtha al nord), i
en diversos assentaments i camps
per a refugiats a la frontera amb Sí-
ria, com KAP, Cybercity i Zaatari.
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Moi Jordana forma part de l’Associació Crica a Manresa

ARXIU/JORDI MORROS

Moi Jordana s’estrena amb
molt de «respecte» amb
Pallassos Sense Fronteres
El malabarista bagenc viatja per primer cop en una expedició solidària

que actuarà a Jordània per als refugiats del conflicte sirià i iraquià


Moi Jordana (Sallent, 1974) es va formar com a actor amb Jordi Gira-
bal i Atilà Puig, de Teatre Mòbil. Com a clown, amb Jango Edwards

(Teoria del Riure). Com a malabarista, amb Iris Cascade, on coneix Joan
Toro i crea la companyia Allé Allé. Ha participat com a actor en diferents
curts cinematogràfics de Televisió Espanyola i Televisió de Catalunya  i
forma part de la Cia. Catacrac, dedicada al teatre infantil. Com a clown i
malabarista crea i dirigeix la seva pròpia companyia, MoiCirc, i és cofunda-
dor de la companyia de teatre i circ Mdmau, amb llarga experiència en es-
pectacles per fires medievals arreu de l’estat espanyol (2009 i 2010).
Forma part de l’Associació Crica, amb la qual des de 2009 ensenya les dis-
ciplines de malabars i teatre a l’Escoleta de Circ del Kursaal de Manresa.



Una trajectòria dedicada al teatre

Vint anys de PSF 
Pallassos Sense Fronteres re-
alitzarà la segona expedició de

Jordània en 3 mesos. I com el desem-
bre passat, gran part de les actua-
cions es realitzaran en escoles ubica-
des en pobles i ciutats a prop de la
frontera amb Síria i que alberguen
alumnes jordans, sirians i iraquians. 
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