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“Un pallaso que es despulla junt amb un músic que no pot vestir-se.” 

Un nen de Polònia i el seu avi, propietàri d’una petita botiga d’espècies de Varsovia, han d’emigrar sota el 

context de la segona guerra mundial. Això els porta a convertir-se en refugiats. L’avi, en cadira de rodes, 

depen física i emocionalment del recolzament incondicional del seu net, que no el deixarà en cap moment, 

enfrontant-se a mil obstacles que de tant amargs, només poden donarl-s’hi la volta i riure d’ells. Creant un 

joc continuu per escapar de la realitat. Junts.  

Afonrtar-la, viure-la i compartir el riure.  

 

 
“ La gente se ríes cuando les hablas de cambiar el mundo. No entiendes que es precisamente en la 

risa donde todo empieza….” 

Sinopsis  



D’on neix? 
   
   

“Petja-des” neix de la necessitat per expresar la igualtat dels humans, sense distincions, i la unió entre 

nosaltres a través del riure.  

El punt de partida de l’espectacle, es a dir, el motor que ens impulsa a crear-lo, es una experiència personal 

viscuda als campaments de refugiats de Idomeni (Grècia), amb l’associació Contaminando Sonrisas, de la 

que en sóc fundador i participant actiu. Els campaments estaven dividits per les vies del tren, les quals 

estaven en desús. Cada dia amb un grup de companys, actuàbem varis cops al dia per a totes les persones 

que es trobaven allà, especialment per als nens, molts d’ells orfes. Mes concretament, però, es troba com a 

motor una experiència/vivència molt concreta amb una persona petita i gegant;  Una nena de Siria havia 

arribat (com molts altres) sola. Havien matat a tota la seva família.  

La nena tenia uns 7/8 anys i només li quedava un tiet viu, acceptat com a refugiat a Alemania. 

Cada matí, feia la seva petita maleta i anava a l’estació de tren a esperar que en passés un per retrobar-se 

amb el seu tiet.  

Nosaltres li deiem que no en passaven, que 

vingués a disfrutar amb els altres nens dels 

espectacles, però tenia por de no estar allà 5 

minuts i que just pasés el tren que la dugués a 

veure el seu tiet i a sortir d’una realitat que no 

sabia ni com acceptar. 

Així doncs, varem decidir moure nosaltres els 

espectacles a les víes del tren perquè també ella 

els pogués disfrutar.                               

[Fotografía : Campaments de refugiats Idomeni (Grècia), nena Siría] 

Es el sentiment que ella em va transmetre aquells dies el motor d’aquest nou espectacle; esperança, 

innocència que alimenta el dia a dia, els passets diàris d’un camí no escollit però viscut amb la major 

energía i entusiasme, les petjades de cada persona, que forjen allò que som… 

I un somriure etern que enamorava.  



Llenguatge  
    

El llenguatge que utilitzarem es el clown contemporani, el teatre gestual i l’improvització, amb una gran 

participació com a art i llenguatge de la música, a mans del violoncelista Manu Barandiaran. 

Com es parla dels refugiats, un tema fragil, amb el llenguatge del pallasso i la mímica?  
aquí resideix la màgia. 

La improvització serà el moviment bàsic per a que l’espectacle avançi. El joc amb el públic, amb la gent del 

carrer, amb el territòri. 

La intenció es crear un ambient poètic, humà i amb humor.  

Un personatge que, a través de l’empatía i la sutilesa, sigui capaç de transportar a l’espectador desde les 

emociones, les accions, la música, l’escenografía i el joc, al moment d’una persona que ha d’emigrar,  

sense oblidar mai que estem devant un espectacle de clown i si, VOLEM RIURE!  
Tot i així, a qui no li agrada que se l’hi eriçi la pell si el motiu es emocionar-se? 

Per a que la base de l’espectacle que tracta un tema tant seriós sigui la improvització, hem de crear un fil 

narratiu senzill i clar on poguer tornar després de cada joc que surgeixi amb el públic. Com diriem amb la 

música, necessitem un “estribillo” que ens recordi a tots on estem, d’on venim i on anem, una de les parts 

més importants per a nosaltres a treballar perquè tots els jocs que surgeixin de la improvització, no ens 

fagin perdre l’essència d’allò que volem transmetre. 



Recerca 
   

Es per a l’equip, la part inicial i més important per a que el procés de creació sigui ferm i sòlid. 

El nostre objectiu, junt amb l’experiència personal ja obtinguda, es nutrir-nos i empapar-nos de les infinites 

realitats que viuen actualment en refugi.  

La recerca l’estructurem en dues parts diferenciades  :  

La recerca i estudi d’informació en llibres, artícles, documentals, películes … una recerca ja iniciada fa anys i 

que ara focalitzem més en la història de Europa d l’Est i Europa Central.  
Treball de Camp - o recerca d’informació amb relacions personals -  desplaçant-nos a diferents paisos, 

centres socials i d’acollida on hi viuen refugiats, així com trobant  persones que han viscut l’exili per esoltar-

les, amb un cafè i ganes de ser tot orelles, i empapar-nos de les seves històries personals per a construir el 

nostre imaginàri. 

En el treball de camp tenim ja una part feta, hem estat a: 
- Polonia (en concret Varsovia) 

- Russia (en concret Moscú) 

- Frontera Ceuta i Melilla (hi tornem a final d’Abril de 2019) 

Anirem a :  
- França : espais d’acollida 

- Palestina  

- Est d’Europa (ruta per Rumania, Servia, Montenegro, Yugoslavia, Eslovenia, Albania…)  

Creiem infinitament important per aquesta recerca prèvia per tenir el més ampli ventall de realitats, recollir 

tota la informació que les persones vulguis compartir amb nosaltres i processar-la emocionalment per a 

trobar la forma senzilla i clara en la dramatúrgia i poguer transmetre el que volem.  



Posada en escena 
   
    

Un espectacle pensat per a carrer i sala. 

Descartant lo més llunyà, la versió sala es treballarà durant el 2020 i s’estrenarà a finals d’aquest. 

En quan a la versió de carrer, estem molt il·lusionats amb el format que hem decidit treballar; un espectacle 

ITINERANT - FIX. 

Que volem dir amb això?  
Plantejem aquest estectacle començant amb un recorregut itinerant, on els llenguatges serán, sobretot, el 

clown, el mim, la música i la improvització, on el nen/net empeny la cadira de rodes on està l’avi. Buscant 

espais/característiques del país, ciutat o poble on anem a actuar que fagin referència a la guerra (ja sigui la 

segona guerra mundial o la guerra civil española), volem intentar interactuar amb aquests espais i crear una 

relacio entre pallaso i músic, públic i espai, endinsant-nos en la història real del territòri on ens trobem, que 

reforçi la dramatúrgia i l’entesa d’aquesta per part del públic.  

El recorregut intinerant (primera part de l’espectacle) arrivarà en un espai fix (plantejat i muntat previament) 

on, amb el públic radera i fent la metàfora dels grups de refugiats que caminen junts per creuar fronteres, 

ens toparem amb un “alambre d’espino” que delimitarà l’espai escènic i serà un altre element escenogràfic 

i d’atrezzo per re-situar a l’espectador altre cop en la dramatúrgia. Aquest fil d’espines, es convertirà en 

l’obstacle que moltíssims refugiats  es varen trobar i es troben al dia d’avui en la seva recerca d’un espai 

segur on viure, i aixi crear un joc on el públic sigui totalment partícep.  



Equip Artístic 
Direcció : Pau Palaus y Adrián Schvarzstein 

Intèrpret principal : Pau Palaus 
Intèrpret secundàri : Manu Barandiaran 

- Composició musical i música en directe : Manu Barandiaran 

-  Escenografía :  
Cia. Pau Palaus  
Desgustando vetas (fusta) 
Sir’Wolf Soluitions (ferro) 
Erika Perotti (teixits) 

- Disseny i confecció de vestuari : Erika Perotti 

- Ulls externs (per tancar)  
Claire duCreux (mobilitat del personatge “dansa”) 
Leandre Ribera (improvització i jocs, “tempos” - adaptació per sala a l’estiu del 2020)  

- Distribució i producció : Maria Soler - Trompez Cirkus Management  
 
- Ajuda en residència :  
Espai rural “La Figuerosa” (Tàrrega-Catalunya) 
SeaChange Arts (Yarmouth-UK) : Beca otorgada per SeaChange Arts, Institut Ramón Llull i Fira Trapezi Reus.  
Ca n’Humet Espai Escènic (El Masnou - Catalunya) 

Auditòri de Santa Coloma de Farners 
Lleialtat Saltenca (Barcelona) 



“ Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres, que algún mágico día 

llueva de pronto buena suerte, que llueva a cátaros la buena suerte; pero la buena suerte no llueve ayer, ni 

hoy, ni mañana ni nunca.  
Ni en llovizna cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen y aunque les pique la 

mano izquierda o se levanten con el pié derecho, o empiezen el año cambiando de escoba.  

Los nadies : los hijos de nadie, los dueños de nada… 

Los nadies : los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos. Rejodidos… 

Que no son, aunque sean. 

Que no hablan idiomas sino dialectos. 

Que no profesa religiones, sino supersticiones. 

Que no hacen arte, sino artesanía.  

Que no practican cultura, sino flolklore. 

Que no son seres humanos, sino recursos humanos. 

Que no tienen cara, sino numero. 

Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la pensa local. 

Los nadies, que cuestan menos que la bala que les mata.” 

(Eduardo Galeano)


