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«Somriures Nòmades» arriba al
Pallars per apropar les arts
escèniques als escolars
L'espectacle serà obert al gran públic el dissabte a Sort i diumenge a Tremp

L'espectacle 'Somriures Nòmades' al pati de l'escola de la Pobla de Segur. Foto: ACN

El buc insígnia de 'Somriures Nòmades', un camió que porta el nom de Dream Warrior (lluitadors de
somnis), fa parada aquesta setmana al Pallars amb l'objectiu d'apropar les arts escèniques als
més petits i crear espais d'alegria i diversió. El president de Somriures Nòmades, Toti Roger, es
mostra satisfet de poder fer ruta per les comarques pirinenques en ser llocs allunyats dels grans
centres culturals. Roger, amb la seva guitarra i les seves cançons, ha fet riure aquest dimarts als
nens de la Pobla de Segur i ho va fer dilluns amb els de l'Escola Valldeflors de Tremp.
Per seguir de ruta cap a la Vall Fosca i a canvi de l'espectacle d'animació s'emporta un dipòsit de
benzina i un lot de menjar pagat per les institucions de la zona. L'únic requisit per fer un
espectacle en un poble és aconseguir el necessari per poder seguir la ruta fins a un altre poble.
A Tremp els van donar benzina pel camió i a la Pobla de Segur menjar per diferents dies. La ruta
pel Pallars segueix, aquest mateix dimecres, a la Vall Fosca i el divendres serà a Sort i Ribera de
Cardós.
Toti Roger ha explicat que l'objectiu de 'Somriures Nòmades' és que sigui un projecte compartit i
per això obren les portes del camió Dream Warrior a tots aquells artistes o companyies que vulguin
recórrer amb ells una part del camí. Així, el cap de setmana faran un espectacle conjunt amb
artistes locals. El dissabte faran parada a Sort i el diumenge a Tremp. L'únic requisit per actuar
conjuntament és tenir un espectacle, un número artístic o algun tipus de proposta escènica o
musical. Finalitzada la ruta pel Pallars, Somriures Nòmades se'n va cap a la Val d'Aran.
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Roger ha explicat que creu que "molta gent somia en viatjar d'una forma diferent, arribant on
pocs arriben per regalar espectacles i somriures, amb l'art per bandera i la curiositat per
descobrir als artistes i entintats locals".
El camió
El Dream Warrior és un camió de bombers de Suïssa, de la marca Magirus Deutz 280 (actualment
Iveco) amb mecànica alemanya. Toti Roger ha explicat que el camió els permet fer el camí de forma
autònoma podent transportar tot l'equip educatiu i logístic per desenvolupar el seu projecte. Un
vehicle així permet accedir a llocs on el transport públic no arriba o no existeix a causa de la
llunyania, la dificultat dels camins o les condicions meteorològiques adverses.

El Dream Warrior, estacionat al camp de futbol de la Pobla. Foto: ACN

El camió els serveix, a més, d'habitatge, ja que disposa d'aigua freda i calenta, neveres, dutxa,
calefacció i cuina a gasoil, llits, armaris i un safareig, entre d'altres. Així mateix, està equipat amb
plaques solars, sistemes electrònics de navegació, un generador de corrent de 2000W-220v, que
els permet tenir energia allà on actuen. El camió fa també de decorat i d'escenari.
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