
uan va veure treballar un
pallasso d’hospital en l’es-

pai hostil, gris, tecnificat, d’una
unitat de cures intensives de pe-
diatria, l’Angie Rosales, la
fundadora de Pallapupas,
va tenir «una revelació,
un regal» que li va sacsejar
el cor profundament, se-
gons explica. Veient la fei-
na que feia aquell pallasso
d’hospital se li van esvair
tots els dubtes sobre la uti-
litat que tenia el teatre i va
entendre perquè s’havia
fet actriu. La imatge la va
marcar tant que va decidir
crear Pallapupas, una
ONG que des de fa 12 anys
posa el nas dins de 14 hos-
pitals dels 28 que hi ha a
Catalunya.

L’activitat de Pallapupas ar-
renca l’any 2000 amb els pallas-
sos d’hospital per la infància. Els
actors utilitzen el nas vermell
per acompanyar els pacients en
els diversos processos dolorosos:
tant els físics com els psíquics.
Intenten que, quan s’ha de fer
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una punxada, posar una sonda o
curar una ferida, el personal
d’infermeria pugui fer bé la seva
feina. Això s’aconsegueix grà-
cies al fet que, en aquests mo-

ments, els Pallapupas fo-
calitzen l’atenció de l’in-
fant en un món imaginari.
Rosales afirma que «el
record que tenen d’aquell
moment sempre és més
positiu».
Quatre anys més tard, els
nassos dels Pallapupas en-
tren fins a les sales d’ope-
racions dels hospitals. En
aquest espai treballen dos
objectius: la separació del
nen dels seus pares, i la in-
ducció a l’anestèsia. La fei-
na del Pallapupas comen-
ça quan la família arriba a

la sala d’espera on els pares es
quedaran a esperar. El Pallapu-
pas, en canvi, entrarà a la sala
d’operacions acompanyant l’in-
fant o adolescent en el moment
d’induir l’anestèsia. Quan és lo-
cal, el pallasso està present du-
rant tota la intervenció; si és to-
tal, es queda fins que el nen

s’adorm i torna una mica abans
que obri els ulls perquè sigui la
primera persona que veu.

Informar i improvisar
Cada dia hi ha un abans i un des-
prés d’entrar a l’hospital, encara
que faci molts anys que un Palla-
pupas es posa el nas vermell.
«Per molt assumit que ho tin-
guis, per molt que coneguis el
lloc de feina, entres en contacte
amb una realitat molt diferent
del teu dia a dia», narra la presi-
denta de l’organització. L’hàbit
és anar al vestuari, posar-se la in-
dumentària de pallasso infer-
mer, escalfar, llegir el diari de la
parella de Pallapupas per saber
què van haver de fer el dia abans,
tot un reguitzell d’accions que es
fan amb molta concentració i to-
ta la consciència. Després, els pa-
llassos d’hospital es reuneixen
amb metges i infermeres per co-
mençar el que anomenen la
transmissió: l’obtenció de dades
(nom dels infants, per quin mo-
tiu estan ingressats i si hi ha algu-
na situació personal o familiar a
comentar, com ara si li fan por

L’Angie Rosales és la fundadora
de l’ONG Pallapupas. Va decidir
tirar endavant aquest projecte
després de veure com treballava
un pallasso d’hospital en l’am-
bient hostil de la UCI d’un hospi-
tal de Mallorca.

La ideòloga

Rosales és la fundadora de Pallapupas / Q.PUIG
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les agulles o té els pares separats i
no es parlen). Un cop han reco-
llit aquesta informació decidei-
xen què han de fer, seguint les
indicacions del personal d’infer-
meria. Potser primer han de cal-
mar els ànims de la sala d’espera
que està molt esverada, perquè
hi ha retards, i després entren a
l’habitació on hi ha un nen al
qual li fan molta por les agulles o
ajuden que la rehabilitació d’un
adolescent a qui han amputat
una cama sigui menys feixuga.
«Motiva més caminar per un
passadís llarg delimitat per unes
baranes quan hi ha algú que
t’anima a fer–ho», sosté Rosales.

Cada una de les actuacions i
accions és fruit de la improvisa-
ció, entre altres motius, perquè
«l’energia és molt diferent el dia
que hi ha hagut sis altes que el
que han entrat dos nens amb un
debut oncològic». «Cal escoltar
l’entorn» en què es treballa.

Teatre social
Amb el projecte de pallassos
d’hospital consolidat, Pallapu-
pas es treu el nas per atendre les
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persones amb malalties men-
tals. És el que anomenen progra-
ma de teatre social, en què s’apli-
quen diverses tècniques perquè
el públic deixi de ser passiu i par-
ticipi. Això permet que les perso-
nes amb malalties mentals pu-
guin parlar de la seva intimitat a
través d’un joc, de la teatralitza-
ció d’una situació. Rosales i el
seu equip han comprovat que
«quan es juga és més fàcil parlar
d’una situació personal». Recor-
da que no són terapeutes i, tot i
això, en aquestes sessions obte-
nen molta informació sobre el
pacient i el seu problema mèdic.
Els Pallapupas la faciliten des-
prés al personal sanitari.

La cirera del pastís d’aquest
programa és una de les obres de
teatre que han creat amb el
col·lectiu Nikosia: persones amb
una patologia mental que s’han
negat a ser qualificats com a ma-
lalts mentals. «Han fet una his-
tòria col·lectiva que neix i creix
amb l’aportació de tots», i així
aconsegueixen que l’obra reflec-
teixi el què passa al seu interior.

El projecte de teatre social ha
evolucionat més, i ara també en-
globa el treball amb familiars de
malalts mentals, «un col·lectiu
molt oblidat i molt necessitat».
Tot i que ara hi ha més conscièn-
cia social sobre la malaltia men-
tal, fa 40 anys els afectats eren
víctimes d’un estigma molt
gran. Amb els mètodes teatrals
que apliquen els actors de Palla-
pupas el que intenten és «venti-

lar» tot el que guarden a dins
aquestes persones.

Insuflar vitalitat
El darrer projecte que ha engegat
Pallapupas és amb gent gran, un
col·lectiu amb molts anys a l’es-
quena als membres del qual cal
insuflar vitalitat i donar-los veu
perquè puguin transmetre les se-
ves experiències. Rosales explica

que els avis necessiten treure la
vitalitat que posseeixen, «per-
què és evident que la tenen, per
això estan vius».

Els Pallapupas es deixen con-
tagiar de les seves experiències i
els fan explicar les coses que els
passen. En el cas dels avis, l’ac-
tuació s’acostuma a fer amb tot
el grup, per intentar establir con-
nexions latents. Es presenta una

història: per exemple, el Palla-
pupas els ensenya que està apre-
nent a ballar el tango, i una àvia,
que potser no parla amb ningú,
li comença a explicar que ella de
jove en sabia molt i un avi s’afe-
geix a la conversa per avisar els
pallassos que hi ha un pas que no
fan bé. «I, si hi ha gent gran que
no intervé en la conversa, el que
segur que ha canviat és la seva

A l’esquerra, uns Pallapupas en una actuació de planta; sobre aquestes línies, un nen tocant el nas
vermell, i a la dreta, els pallassos amb un infant que ha d’entrar a la sala d’operacions / ONG PALLAPUPAS
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postura corporal, si més no mos-
trant interès en la història que
s’està explicant», segons Rosa-
les. La feina del Pallapupas és di-
ferent en aquells avis que estan
assistits. Una relació continuada
ha fet veure als Pallapupas que es
poden fer molts avenços en les
demències. Entren en l’habita-
ció d’un avi que està estirat, i
mentre es presenten li donen la

mà i li expliquen, com han fet
amb el grup, que estan aprenent
a ballar el tango. En aquest cas, el
tango són sons, piquen amb les
sabates el terra, freguen el peu,
etc., «i el fet que aquesta senyora
aixequi el cap i somrigui és un
gest molt important».

Pallapuas no és un projecte
d’entreteniment, sinó que apor-
ta humanitat als centres de salut.

Segons els càlculs d’aquesta ONG, durant l’any passat van
atendre 55.000 infants, gent gran i usuaris del programa de sa-
lut mental. Tanmateix, durant el 2011 els ingressos que prove-
nien de les administracions públiques van baixar d’un 40%, la
qual cosa va representar haver de deixar d’atendre prop de
10.000 infants. La seva tasca pot continuar perquè hi ha moltes
empreses amb nassos i donacions de somriures que fan possi-
ble que aquesta iniciativa no s’aturi i, fins i tot, que continuï
expandint-se.

Els números de l’ONG
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