
Regió7DIVENDRES, 11 D’OCTUBRE DEL 201332

Cultures
teAtre | múSicA | LLetreS | dAnSA | Art | trAdicionS | cine | teLeviSió

SOMRIURES SOLIDARIS L’organització sense ànim de lucre Pallassos Sense Fronteres fa vint anys que viatja arreu del món per millorar, a
través de les arts escèniques, l’estat emocional de la població infantil, que es troba en situacions desafavorides com a conseqüència de guerres i
desastres naturals. Ara, davant la retirada progressiva de subvencions, cerquen formes de finançament alternatives per mantenir la seva acció 
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Vint anys compartint somriures.
Les diverses seccions de Pallassos
Sense Fronteres (PSF) han fet riu-
re més de tres milions de persones,
i han realitzat més de deu mil ac-
tuacions en gairebé cent països. El
3 de novembre arriben a Manresa,
a les 6 de la tarda, a la Sala Gran del
teatre Kursaal per oferir una mos-
tra de les seves interpretacions i ce-
lebrar, al mateix temps, el vintè ani-
versari de la seva fundació. L’en-
trada a l’espectacle valdrà deu eu-
ros, donatiu que anirà íntegra-
ment a finançar els projectes ac-
tuals de l’organització en camps de
refugiats de Jordània, Líbia i Iraq.

El pallasso i animador Pep Ca-
llau, de Sant Joan de Vilatorrada i
membre de la junta directiva de
l’associació, explica que «enguany
les subvencions gairebé s’han re-
duït a zero, i això fa que cada cop
sigui més complicada la nostra
acció solidària ja que els artistes
han de viatjar en condicions pre-
càries i posant molts diners de la
seva butxaca». Per aquest motiu,
es demana la màxima col·labora-
ció als bagencs per tal que s’acos-
tin a veure la gala i contribueixin,
amb el seu donatiu, a fer possible
el somriure d’un nen en alguna
zona desafavorida del planeta.

La gala que es veurà a Manresa
es basa en un cabaret de circ, amb
diversos números separats. Els
artistes arribaran al mateix dia i as-
sajaran el muntatge hores abans de
la posada en escena. Per tant, l’es-
pontaneïtat hi serà present. Segons

el director artístic de la gala, el ma-
labarista bagenc Moi Jordana, es
podrà veure «un espectacle bastant
centrat en el circ, nou i fresc». Hi
pendran part Tortell Poltrona, els
bagencs Gog i Magog, Albert Vi-
nyes, el sallentí Moi Jordana, Pep
Callau, Lluís Rodríguez i les com-
panyies Circ Pistolet, Mabsutins,
Més Tumàcat i Circ Los. El pre-
sentador del muntatge serà el pa-
llasso de Santa Maria d’Oló Albert
Vinyes, qui explica que «serà una

veritable festa, tant a l’escenari
com als camerinos». «Si aconse-
guim que el teatre Kursaal s’ompli,
serà la bomba, una tarda on ens fa-
rem un fart de riure i ens sentirem
útils tots plegats, tant els artistes
com els espectadors, per una cau-
sa solidària».  

L’objectiu fundacional de PSF és
millorar la situació emocional de
la infància que pateix conflictes
bèl·lics, catàstrofes naturals o ex-
clusió social arreu del món.  
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El pallasso Albert Vinyes, a l’esquerra, Moi Jordana, al mig, i Pep Callau durant la presentació de la gala, ahir
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Pallassos Sense Fronteres arriba
a Manresa en una gala benèfica

L’associació actuarà al Kursaal el 3 de novembre, amb artistes bagencs, per celebrar vint anys

de somriures solidaris. En aquest
període, els voluntaris de Pallassos
Sense Fronteres han portat els seus
espectacles còmics a tot el planeta
amb l’objectiu de fer passar un bon
moment a milers de nens i nenes. 
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Pallasos Sense Fronteres (PSF)
van actuar a les darreres festes de
la Mercè de Barcelona, al Teatre
Lliure i a l’Aplec del Cargol de
Lleida. Ara arriben a Manresa per
celebrar el vintè aniversari d’una
associació sense ànim de lucre,
d’àmbit internacional i de caràc-
ter humanitari creada per un
col·lectiu d’artistes procedents del
món del circ que han fet del pa-
llasso la figura cabdal del seu tre-
ball escènic. 

L’organització històricament
ha tingut una forta presència al Ba-
ges amb una àmplia xarxa de
col·laboradors. Per aquest motiu
s’ha decidit celebrar la gala be-
nèfica al teatre Kursaal de Man-
resa. De fet, un dels membres
fundadors de l’associació és el
pallasso Pep Callau, de Sant Joan
de Vilatorrada, que actualment
també forma part de la junta di-
rectiva. Així mateix, el director
artístic de la gala, el malabarista
Moi Jordana, va viatjar a Jordània
el mes de març passat en una ex-
pedició solidària de PSF. L’artista
de Sallent es va unir a un equip de
voluntaris per «portar somriu-
res» a la població refugiada siria-
na i iraquiana present en aquella
zona. Un cop tornat, continua
col·laborant amb l’organització.
Pallassos Sense Fronteres es divi-
deix en nou seccions, ubicades a
Espanya, França, EUA, Bèlgica,
Sud-àfrica Suècia, Irlanda, Ale-
manya i Canadà.
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Una organització
amb vincles i una
àmplia xarxa de
col·laboradors a la
comarca del Bages

El festival literari Tocats de Lle-
tra continua la seva programació
avui, divendres, repassant el ves-
sant poètic de l’escriptor Fran-
cesc Parcerisas. Serà a partir de les
7 de la tarda amb la presència del

mateix autor a la sala d’actes de la
Biblioteca del Casino de Manresa 

D’altra banda, demà, dissabte, a
les 12 del migdia i a la Plana de
l’Om, serà el torn del recital Espill
Romput, a càrrec de l’actriu Isabel
Rocatti acompanyada de Nito Fi-
guera. Es tracta d’un particular
homenatge al poeta valencià Vi-
cent Andrés Estellés en el vintè ani-
versari de la seva mort amb la re-
citació d’una selecció dels poemes
més combatius de l’escriptor. Tot
i que Estellés va començar escrivint

teatre, va acabar destacant per la
seva faceta poètica. Així, se’l con-
sidera el poeta més important que
ha donat el País Valencià des del
segle XV.  El poeta de Burjassot va
escriure una obra de més de 50 tí-
tols que tracten els grans temes de
la humanitat, des de la mort i l’a-
mor passant per la fam i la guerra.
Amb un llenguatge directe i senzill
va fer de la seva poesia un acte tes-
timonial i crític de la realitat.
Diumenge, Cine Club s’afegeix a
«Resistents» (vegeu pàgina 40)
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Tocats de Lletra recordarà Estellés
El festival literari fa un

repàs de l’obra de Francesc
Parcerisas i recita poemes
de l’autor valencià



El poeta Vicent Andrés Estellés

ARXIU PARTICULAR

L’actriu valenciana Isabel Rocatti 
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