
«De nens malalts 
tothom en vol sentir 
parlar, però no de 
trastorn mental»

–¿Com han crescut Pallapupas i vos-
tè en aquests 16 anys omplint els 
hospitals de positivisme i il·lusió?
–Personalment, poder tocar de 
prop la vulnerabilitat de la vida 
m’ha fet més bona persona, sens 
dubte. Ha donat a la meva existèn-
cia un sentit de transcendència. La 
capacitat d’ajudar els altres, en de-
finitiva, marca una diferència en-
tre si et sents útil o no. En l’àmbit 
professional, vaig començar amb 
un dossier de nou pàgines. Ara som 
prop d’una trentena de persones, i 
hem obert més projectes. Vam co-
mençar en plantes d’hospitalitza-
ció infantil, vam créixer en onco-
logia, vam entrar a quiròfans, i en 
els últims anys hem incorporat els 
adults i persones amb malalties 
mentals. 

–¿Com decideixen els col·lectius a 
qui s’adrecen?
–Investiguem molt per a cada un 
d’aquests projectes, perquè tenim 
clar que no volem estar presents 
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–Al principi va costar més, sempre 
et trobes amb la part més ortodo-
xa de la professió, amb aquells que 
creuen que ells estan per salvar vi-
des i no acaben d’entendre o captar 
el teu paper. Però cada cop menys. 
La nostra presència comença a ser  
una exigència per part dels paci-
ents infantils. En adults, on hem 
començat amb molt de respecte fa 
poc, ja apunta maneres i està sent 
molt sorprenent. Sí que és veritat 
que encara hi ha guardians de la 
salut de la persona, però pel que fa 
a la gent gran cada vegada ens tro-
bem amb més professionals que 
també creuen que la vida no sem-
pre es millora des de la medicina.

–Pallapupas imparteix unes clas-
ses optatives a la Facultat de Medi-
cina de la Universitat de Barcelona 
(UB), en el campus de l’Hospital Clí-
nic, on treballen la relació entre el 
metge i el pacient. ¿Venen huma-
nitzats els futurs metges?
–En realitat, no. Crec que cada ve-
gada estan més deshumanitzats. 
Per  això necessiten més aquest su-
port. Cada vegada més qui manarà 
és la màquina, per molt que es ne-

Fa prop de dues dècades, Angie Rosales es va presentar a  un càsting de pallassa d’un hospital de 

Mallorca i el va passar. Explica que al tenir contacte amb una uci pediàtrica i veure el patiment es va 

adonar que la seva vocació, el teatre, podia tenir un impacte molt fort en un lloc amb tant de dolor. 

Després de formar-se amb l’associació Sonrisa Médica, de Mallorca,  va crear Pallapupas a Catalunya, 

una oenagé que millora, a través del riure, l’estat físic i mental dels més petits i dels més grans 

ingressats. Sense nas vermell, donen suport a persones amb malalties mentals. Avui dia, 15 actors i 

actrius visiten cada any més de 37.500 persones en una dotzena d’hospitals i centres sanitaris.

Angie ROSALES
Fundadora de Pallapupas

on no siguem útils. Som molt exi-
gents. Anem on veiem que podem 
contribuir a reduir la por i l’ansi-
etat, a millorar  la qualitat de vi-
da i l’estat d’ànim. Si no és així, no 
hi anem, no té sentit la nostra pre-
sència.

–¿Tenen un perfil comú els mem-
bres de Pallapupas?
–Som un equip molt tocat per l’hu-
mor. Som gent que creiem que l’hu-
mor té una utilitat en la vida, i en 
els moments de crisi encara més. 
Entre nosaltres, quan tenim tensió, 
l’humor és un factor que ens cohe-
siona molt, a tot l’equip. Si tenim 
un problema, ho posem en pràc-
tica, passem del riure al plor i del 
plor al riure. Creiem que l’art, allò 
que és efímer, que no és tangible, 
suposa un valor perquè la teva vida 
sigui millor.

–Vostès tracten directament amb 
el personal sanitari. S’informen, en 
el cas de les visites a hospitals in-
fantils, de la casuística de cada nen 
abans d’entrar a les habitacions a 
visitar-los. ¿Són sempre ben rebuts 
als hospitals pels professionals?

Consolidat el vessant més 
infantil de la labor de Pallapupas, 
un dels col·lectius pels quals la 
fundadora de l’oenagé, Angie 
Rosales, vol seguir apostant 
és el de les persones amb 
trastorn mental. Una bona 
mostra de la labor que porten 
a terme des de fa anys es pot 
veure cada dijous, a les 20.30 
hores, a la seu de Pallapupas 
(carrer de Sant Germà, 5, Sants- 
Montjuïc). Allà s’hi representa 
‘Sopar d’etiqueta’, una obra 
protagonitzada per Brots, la 
companyia de teatre integrada 
per persones diagnosticades 
amb algun trastorn mental. Els 
beneficis d’aquest espectacle, 
amb entrades a sis euros que 
es poden comprar a través de 
la web de Pallapupas (http:/
/pallapupas.org/producte/
sopars-detiqueta/), van 
destinats a sufragar el programa 
de teatre social de l’entitat, dins 
i fora de l’hospital. «Treballem 

perquè puguin millorar la 
seva salut emocional i la seva 
capacitat de relacionar-se», 
explica Rosales. Han comprovat 
que malalts amb trastorns 
mentals que participen en les 
seves actuacions han deixat de 
tenir brots. En opinió d’Antonio 
Masegosa, director artístic de 
Brots i responsable del programa 
del teatre social de Pallapupas, 
«l’objectiu és treure dels 
hospitals els malalts i posar-los 
sobre un escenari perquè, tot i 
tenir un diagnòstic, la persona 
senti que està a l’altura dels 
altres». Aquesta companyia, que 
agrupa pacients amb trastorns 
mentals d’entre 30 i 50 anys, va 
néixer fa sis anys per  tractar 
la patologia obertament. Des 
d’aleshores, explica Masegosa, 
«hi ha hagut una evolució en la 
consciència de la malaltia gràcies 
a poder empatitzar amb ells i 
exigir-los igual que se’ls exigiria 
als actors professionals».

UNA CITA ELS DIJOUS AMB BROTS
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CARLOS MONTAÑÉS

De veure el que aconsegueixes, ni 
més ni menys. Aconseguir que un 
nen entri en un quiròfan sense plo-
rar, que s’adormi amb l’anestèsia 
sense haver utilitzat la força, que 
una persona gran es prengui la me-
dicació a la qual sistemàticament 
diu que no, li dona un sentit brutal 
a la teva professió.  Hi insisteixo: si 
no fóssim útils, no hi seríem.

–Deu tenir infinitat d’anècdotes. Ex-
pliqui-me’n una que l’hagi marcat.
–N’hi ha moltes. El més greu que 
he viscut va ser amb un nen termi-
nal. Hi vam anar per petició de la 
família. Al principi, culturalment 
penses que no hi has de ser. Però 
quan un ésser estimat d’una perso-
na que s’està morint et reclama, la 
teva moralitat ja es mou de lloc. Pri-
mer et planteges:  ¿voleu dir que hi 
he de ser? I de sobte et dius: és clar 
que sí. Si ho demana, és que sí.  

–I van acabar entrant-hi.
–Sí, sí. Hi vam entrar des d’un 
clown molt en el seu lloc, molt con-
tinguts, i es va respirar molta hu-
manitat. La família va expressar 
el seu agraïment amb nosaltres, i 

quan vaig sortir d’allà amb el meu 
company va ser molt dur. La prime-
ra reacció  va ser agafar el nas i llan-
çar-lo a terra. Vaig pensar: què estic 
fent aquí amb un nas vermell. Des-
prés et calmes i t’adones que has 
format part d’ells.

 –¿Sempre entren amb el nas?
–Ha sigut una qüestió que hem de-
batut molt, de manera interna. 
Hem arribat a la conclusió que no 
ens l’hem de treure mai, el nas. No 
et volen a tu, volen el teu pallasso. 
Algun de nosaltres se l’ha tret dins 
d’una habitació, i ha sigut la matei-
xa família la que li ha dit: ‘no, no 
te’l treguis’. 

–Reben molts agraïments. La pà-
gina web de Pallapupas n’és plena.
–Ens arriben de moltes maneres. 
Alguns són molt forts. Hi ha famí-
lies que han vingut a veure’ns, des-
prés que el fill o la filla ha mort, a 
portar diners que recaptaven per 
a nosaltres. Això és molt emocio-
nant. Potser ens han visitat un any 
i mig o dos després que morís. Tan-
quen la història per poder continu-
ar vivint.

–Parlant de donatius, la majoria els 
aconsegueixen amb el seu vessant 
infantil. ¿Costa més sensibilitzar 
amb altres col·lectius?
–Costa moltíssim. De nens malalts 
tothom en vol sentir parlar. Però 
ningú de persones amb trastorns 
mentals, i menys si són adults. Amb 
els més grans passa el mateix. Es-
tem sobretot centrats en persones 
amb Alzheimer o amb malalties 
neurodegeneratives. Amb ells es 
genera una cosa molt especial. A 
vegades és humor, però moltes ve-
gades és tendresa.

–¿Cap on vol seguir creixent Palla-
pupas?
–Ens agradaria que no hi hagués 
cap hospital infantil del país sense 
Pallapupas. Però tenim molta feina 
a fer en el terreny de la salut men-
tal. La malaltia mental, la pèrdua 
del seny, ens fa molta por a tots, és 
aquella part de la vida que no vo-
lem veure. També volem continu-
ar investigant amb gent gran, per-
què tenim unes vides en què costa 
molt integrar-hi una persona gran. 
Queda molt per fer en aquests dos 
àmbits. H

L’ÀNIMA DE PALLAPUPAS. 
Angie Rosales, a la seu de l’oenagé.

«És impossible 
que aquesta 
feina  no et toqui 
i que això no et 
modifiqui com 
a persona»

cessiti el tècnic que li doni instruc-
cions. La màquina cada vegada tin-
drà més protagonisme. Els matei-
xos estudiants ho saben, ho veuen i 
tenen ganes de canviar-ho. Fem 10 
sessions optatives a partir de quart. 
Els explico què és Pallapupas i els 
pregunto per què s’hi han apuntat 
i què n’esperen. La majoria diu: ‘jo 
sé que si aprenc els coneixements 
que m’estan ensenyant, seré un 
bon metge, però no tindré ni idea 
de com tractar persones’, i això els 
preocupa.  Ho tenen clar i ho volen 
canviar. 

–¿Com es protegeixen quan es tre-
uen  el nas vermell?
–Aquesta feina és impossible fer-la 
amb el cor tancat. Nosaltres també 
rebem ajuda psicològica en el grup 
si en necessitem. Però no et que-
da més remei que transformar-te 
mentre t’estàs desenvolupant com 
a professional. És impossible que 
no et toqui i que aquest tocar-te no 
et modifiqui com a persona, és im-
possible. Algú que no estigui dispo-
sat a això no pot venir.

–¿D’on treuen  tanta energia?
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