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Sorgits fa 20 
anys a partir 
del desig dels 
nens de l’es-

cola Projecte de compartir amb els 
seus amics d’un camp de refugiats 
de l’ex-Iugoslàvia –als quals havien 
conegut gràcies a l’habilitat d’un 
entregat objector de consciència–, 
Pallassos Sense Fronteres són l’en-
titat homenatjada en la 18a Mos-
tra d’Associacions de la plaça de 
Catalunya. El seu fundador, Tor-
tell Poltrona, aprofita l’oportuni-
tat per demanar justícia social i de-
nunciar els estralls que el 21% de 
l’IVA cultural està provocant en el 
món de les arts escèniques.  

–En aquests 20 anys, ¿quin és el 
lloc més difícil on han actuat?
–Treballem en països en conflicte 
bèl·lic o que han patit un desastre 
natural. Les dues situacions partei-
xen d’un trauma gran, però són di-
ferents: una neix de la pròpia in-
capacitat humana de resoldre els 
conflictes, i l’altra és una mica més 
inevitable. El terratrèmol del Sal-
vador o el tsunami del Sud-est Asi-
àtic són diferents dels Balcans o 
Colòmbia. Els països més difícils 
són els que no tenen les fronte-
res marcades. Un lloc perillós, per 

exemple, és Colòmbia, on els ac-
tors armats no són distingibles. No 
saps amb qui estàs parlant ni qui te 
la fotrà. Si vas a Palestina, en canvi, 
saps perfectament en quin costat 
estàs i amb qui parles. Què pots dir 
a qui i a qui no.

–Després de treballar en 98 països 
i de fer 10.707 actuacions, no estan 
disposats a rendir-se, és clar.
–No. Ara mateix tenim dos projec-
tes en marxa, un a l’Iraq, i una al-
tra expedició que sortirà aviat cap 
a Jordània, per treballar amb els 
nens sirians. Però cada vegada és 
més difícil.

–¿Què ha canviat, exactament?
–Les ajudes públiques s’han reduït 
a la quantitat de zero total. Ni mi-
nisteris, ni generalitats, ni ajunta-
ments, ni diputacions... Res. Això 
aquí no es nota tant, però als països 
que es beneficiaven d’aquests di-
ners està creant forats importants. 
I ho entenem, és lògic que si no hi 
ha diners per aguantar l’educació 
i la sanitat d’aquí, ¿com han de do-
nar diners per a l’Àfrica? El que pas-
sa és que nosaltres sabem la falta 
que fa allà i ens estem multiplicant 
per demanar ajuda a la societat ci-
vil. Fem concerts per recaptar fons, 
treballem amb el micromecenat-
ge, i si la gent envia un SMS amb 

el text «Ayuda sonrisas» al 28099 
ens donen 1,20 euros. Fem el que 
podem.

–¿Mantenen el nombre de socis?
–No. Han disminuït. La gent no pot. 
Els sous han baixat, i amb la preca-
rietat que hi ha és molt difícil col-
laborar. També a nivell professio-
nal, les companyies ja no són tan 
solvents. El 21% d’IVA cultural ha 
fet molt de mal. Moltes companyi-
es no poden dedicar temps a rega-
lar el seu treball, ja que prou feina 
tenen a buscar-se la vida. I aquesta 
situació encara dol més si compa-
res amb països veïns com França, 
que acaba d’abaixar l’IVA cultural.

–¿Aquesta situació els ha portat a 
treballar també amb nens d’aquí?
–Sí, és clar. De fet la nostra organit-
zació va néixer per treballar a fora, 
per fer-ho en llocs en què no hi ha 
democràcia, que vol dir que no hi 
ha ningú que s’ocupi de la gent fe-
ble. Però el que ens estem trobant 
ara és que aquí tampoc hi ha demo-
cràcia, perquè els poderosos no es 
preocupen de la gent feble. ¿Quina 
raó de ser té la gent que es dedica 
a la política si no és poder ajudar 
els febles? Perquè el Banco Santan-
der ja s’ajuda ell sol. En canvi, es-
tan ajudant la banca i deixant els 
més febles desprotegits. H

«Estan deixant
els més febles 
desprotegits»
TORTELL POLTRONA  Pallasso
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