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Família

Els pallassos 
del segle XXI

TRINITAT GILBERT 
FOTO: SAMUEL RODRÍGUEZ 

A
l Líban o a Cata-
lunya, els pallas-
sos sempre fan 
riure. És a dir, fan 

viure amb tota la pleni-
tud. “Els pallassos són 
universals i atemporals, 
perquè una societat no 
pot viure sense ells, com 
tampoc sense poetes”, 
explica Samuel Rodrí-
guez, de Pallassos Sense 
Fronteres. El Moi Jor-
dana l’escolta i de seguida 
recorda l’expedició que va 
fer al Líban juntament 
amb tres pallassos més.  

Van actuar en camps 
de refugiats de la mà de 
l’Unicef, que els va gesti-
onar els permisos per 
entrar-hi. En les actuaci-
ons van combinar pallas-
sos amb malabars i amb 
participació del públic. 
“Les criatures s’hi ofe-
rien de seguida”. I també 
reien obertament dels 
gags que els van prepa-
rar, com ara un pallasso 
que es treia uns calçotets 
o un altre que ensope-
gava. “Hi fem humor 
blanc, és a dir, que sigui 
universal, que no hi hagi 
crítica de res, on tampoc 
no hi hagi cap violència”, 
recorda el Moi. 

Els pallassos van fer 
riure les criatures refugia-
des, els van aportar inno-
cència, jocs i màgia, però 
els infants també van 
omplir “de combustible, 
d’energia” els pallassos 
que es van plantar davant 
seu enmig del camp on 
estan refugiats. “Ens 
abraçaven, ens tocaven, 
ens parlaven amb felici-
tat, i això ens agrada, per-
què ens fa sentir útils, 
perquè els hem trencat la 
rutina”, expliquen. 

“Penseu que un camp 
de refugiats ja és violent 
d’entrada, perquè s’ha 
creat perquè hi ha un con-
flicte, i, per tant, hi ha ten-
sió, i també famílies que 
no estan completes”, afe-
geix el Samuel. Per això, 
els pallassos s’emocionen 
quan veuen les criatures i 
els adults que han sabut 
aïllar-se durant 50 
minuts en un ambient ple 
de rialles. 

Riure sense fronteres 
Als infants catalans, els 
mateixos gags que Pallas-
sos Sense Fronteres repre-
senten al Líban, i també a 
Colòmbia, Jordània i 
Palestina, també els fan 
riure. “Hi veiem les matei-
xes carones concentrades, 

que s’alegren amb molta 
sinceritat del mateix que 
hem representat en altres 
països”. Per això el circ 
està tan en voga encara i 
per això és atemporal. I si 
no, una mostra de la carte-
llera actual. 

La Pedrera acull la 
Festa Pallasso Memorial 
Joan Busquets el 25 de 
maig d’11 h a 19 h. Les actu-
acions estan recomanades 
a partir dels 3 anys, i 
l’entrada, que és de preu 
únic (9 €), permet partici-
par en totes les activitats 
programades, com ara 
tallers, jocs, música, 
cinema, lectura i actuaci-
ons de pallassos pròpia-
ment. A través de la III 
Festa Pallasso! la Funda-
ció vol acostar-se a la tasca 
que fan els pallassos i a la 
seva manera especial 
d’expressar-se i d’explicar 
històries. Plantejada d’una 
manera divertida i educa-
tiva, la jornada comptarà 
amb la participació de la 
companyia Teatre Mòbil, 
Teia Moner, La Industrial 
Teatrera, Puça Especta-
cles o Viu i Riu.  

Per la seva banda, a les 
instal·lacions del Circ 
Cric, a Sant Esteve de 
Palautordera, va comen-
çar el 5 d’abril el 5è Festi-
val Circ Cric. “El vam 
crear per acollir a les nos-
tres instal·lacions els 
artistes del país”, expli-
quen els organitzadors. 
Des del 2012 que el Tor-
tell Poltrona i el Circ Cric 
no fan gires, perquè ara 
actuen sempre els diu-
menges al matí a la carpa 
del Montseny. En canvi, 
han omplert l’agenda de 
mil i una actuacions 
infantils fins al 13 de 
juliol. “Els pallassos atre-
uen la canalla, perquè els 
atreu la dificultat del que 
representen davant seu, 
els riscos que agafen”, 
però alhora el teatre, la 
música i també la dansa 
també els aporten molt.  

El Tortell Poltrona 
(Jaume Mateu i Bullich), 

L’humor universal i innocent del circ és 
atemporal. I és que els pallassos sempre faran riure

“La societat no 
pot viure sense 
pallassos ni 
sense poetes”, 
afirma Samuel 
Rodríguez

Els artistes 
reivindiquen  
el circ com  
un espectacle 
cultural en 
majúsucules

FRONTERES. L’humor de Pallassos Sense Fronteres fa riure nens de tot el món.

Aprendre  
a rebre 
e 
La psicopedagoga Carme 
Thió, autora del llibre 
M’agrada la família que 
m’ha tocat. Educar els 
fills en positiu (Eumo), 
afirma que mirar un 
espectacle cultural com 
el circ és ensenyar a les 
criatures a aprendre a 
rebre. “Amb l’art, sempre 
demanem als infants que 
produeixin, però han de 
tenir més temps per 
escoltar música, per 
mirar i escoltar circ, tea-
tre o dansa”. És impor-
tant, opina la psicopeda-
goga, perquè si reps, pots 
elaborar-ho i després 
produir alguna cosa 
millor. “Encara hi ha més 
aspectes positius per 
valorar que les criatures 
vagin a espectacles tea-
trals, com és ensenyar-
los a estar en silenci i 
concentrats durant 
l’estona que dura”.

que va fundar l’ONG 
Pallassos Sense Fronteres 
el 1993, va definir en el lli-
bre Retrat d’un pallasso 
què és un pallasso: “És 
emmirallar-se en els 
infants, perquè en porten 
dintre seu un de natural. 
Tots els sentiments que 
senten són capaços de 
reflectir-los amb el seu 
cos, sense vergonya”. 

De cara al maig hi ha 
programades activitats 
tan singulars com la Fira 
de Pallasses (24 i 25 de 
maig) o el Matí de Circ 
amb Elegants (demà, diu-
menge 4 de maig). 

Multidisciplinari 
El circ atrapa les criatures 
perquè és l’activitat cultu-
ral que engloba totes les 
arts escèniques, la 
música, el teatre, la dansa. 
El circ, com el Circ Cric 
sempre ha reivindicat, no 
és un home forçut i una 
dona amb barba que pas-
segen pels pobles, sinó un 
espectacle cultural en 
majúscules.  
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Flors de Bach 

Només demano  
un bri de tendresa

No sóc una mare de les de retrets 
i xantatges emocionals als fills. 
No els he dit mai: “Tant que em 

sacrifico per tu i mira com m’ho pa-
gues”. Tampoc no ha sortit mai de la 
meva boca un “M’has decebut, fill 
meu, m’esperava més de tu”. Haig de 
reconèixer que no m’han donat mo-
tius, però també és cert que per dei-
xar anar perles com aquestes no sem-
pre calen motius. Hi ha pares i mares 
que manipulen o fan obeir els fills ge-
nerant-los sentiments de culpa i tam-
bé n’hi ha que passen comptes del que 
fan per ells. El fet que jo no ho faci no 
és mèrit meu. He tingut uns pares que, 
a més d’estimar-me, han sabut esti-
mar també el meu propi impuls vital.  

Encara que hagin estat ells els que 
m’han dut a la vida, no m’han tractat 
com una possessió seva. M’han con-
cedit el dret a ser jo mateixa i no 
m’han restat ni un gram d’estimació 
pels meus errors. Tampoc no m’han 
fet sentir que els degui res. El que han 
fet per mi ho han fet perquè els cor-
responia i molt sovint pel goig im-
mens de fer-ho. Sempre amb una ge-
nerositat impagable i desinteressada, 
que només puc correspondre en al-
guna mesura quan tracto de seguir el 
seu exemple amb els meus fills i sóc 
conscient que puc ser considerada 
amb ells perquè abans els meus pa-
res ho han estat amb mi. En realitat, 
és un llegat que els traspasso dels seus 
avis i que m’agradaria molt que ells 
condueixin més endavant.   

Lligams sans i poderosos 
L’estimació que és despresa i que his-
sa les veles de la llibertat dels fills ge-
nera una gran gratitud i, curiosament, 
uns lligams profundament estrets, a 
més a més de sans i poderosos. La més 
petita de les meves conquestes ha be-
gut de la font dels meus pares i s’ha 
nodrit en la tendresa i el respecte. Per 
això procuro retornar-los aquesta 
mateixa tendresa i respecte. I alhora 
és tot el que demano als meus fills: 
que sempre hi hagi un bri de tendre-
sa i de respecte en la seva mirada. Que 
captin l’amor que hi ha en cada petit 
gest que els adrecem, que vegin la 
grandesa del que és invisible i silen-
ciós, i que del seu reducte íntim nei-
xi aquest bri de tendresa que vagi di-
recte al nostre. Sempre que uns ulls 
miren uns altres ulls amb tendresa i 
gratitud, el temps s’atura uns instants 
perquè es trobin els cors, i la bellesa 
de la vida es multiplica.

Eva Bach

Eva Bach, escriptora  
i pedagoga, aporta 
reflexions sobre la 
comunicació entre 
pares i fills a 
partir d’una 
frase que ens 
ajudi a educar

En això creu també la 
companyia de circ Turu-
rut (tururut@gmail.com), 
que ha començat a formar 
joves en risc d’exclusió, 
d’entre 14 i 16 anys, com a 
clowns. “La formació de 
pallassos que els donem 
els ajuda a riure’s d’ells 
mateixos, i així avançar en 
les seves problemàtiques”, 
diu el Xavier, de la compa-
nyia. Per això ja s’han 
posat en contacte amb 
instituts del Barcelonès 
per oferir els seus cursos, 
gratuïts, i la idea és fer-ne 
per tot el país. “Són cur-
sos en què els expliquem 
què és un pallasso i els 
fem fer activitats”. Des-
prés de les sessions fan 
un fòrum en què comen-
ten el que han practicat i 
també visualitzen vídeos 
d’actuacions.e

SOMRIURES. Els espectacles de circ i de pallassos 
continuen atrapant generació rere generació. La 

màgia i el riure no tenen res a veure amb l’edat.

Per a més informació 
www.circcric.com 
Festival Circ Cric 
www.lapedrera.com 
III Festa Pallasso

La companyia 
de circ Tururut 
ha començat a 
formar joves en 
risc d’exclusió  
com a ‘clowns’

Poesia i pallassos 
Amb rerefons solidari 
 
e 
L’Àlex Nogués s’ha ficat en el món de la poesia infan-
til perquè, quan va ser pare, va creure que les criatu-
res hi havien d’accedir, perquè aportaria a les seves 
vides un temps de repòs i, alhora, de bellesa. El seu 
primer projecte és Pequeño buzo somnoliento 
(www.porkepik.net), que ha editat ell mateix gràcies 
a un Verkami, i que és poesia infantil amb música, tal 
com ell la defineix. Es tracta de 20 poemes ben il·lus-
trats, acompanyats d’una banda sonora, que és la 
interpretació musical dels poemes. Un llibre per cap-

bussar-se en les paraules 
i per somniar mons 
il·lustrats. Poesia infan-
til que parla dels somnis, 
de la nit i de la lluna. 
Nogués ha explicat que 
part dels beneficis de la 
venda del llibre els vol 
destinar a Pallassos 
Sense Fronteres, per-
què tant els pallassos 
com la poesia permeten 
que les criatures acce-
deixin a un món únic i 
positiu. http://proble-
masconlasburbu-
jas.wordpress.com
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