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Montjuïcs’ompled’acròbates
Deu companyies de
circ es reuneixen al
Teatre Grec durant
dues nits màgiques

David Muñoz
BARCELONA

Set espectacles, dos grups
d’animació itinerants i un
presentador que farà de
guia. Aquests són els prin-
cipals atractius de Nit de
circ, acte que organitza el
festival Grec i que omplirà
de música i acrobàcies el
Teatre Grec durant dos
dies consecutius. Demà, a
dos quarts de vuit, arrenca-
rà la segona edició d’aques-
ta nit màgica que, enguany,
compta amb la participació
de deu companyies catala-

nes i estrangeres. Des de
jocs de malabars i funam-
bulisme fins a flamenc en
directe, passant per núme-
ros de trapezi i màgia.

La nit començarà als jar-
dins del Teatre Grec, que es
convertiran en una carpa a
l’aire lliure plena d’especta-
cles de petit i mitjà format.
Els sis números que es po-
dran veure en aquest espai
es faran de forma simultà-
nia i començaran a dos
quarts de nou. Després es
repetiran a dos quarts de
deu i hi haurà un temps en-
tremig perquè la gent es
pugui desplaçar i canviar
d’espectacle. Biel Rosselló,
de Solfasirc, oferirà un nú-
mero de corda fluixa, men-
tre la companyia Tichoba-
tes s’enfilaran a una alçada

de deu metres de terra per
fer una figura sorprenent i
encisadora. Per la seva
banda, Ciae Internaciona-
el presenta el treball de
Candice i Joan Ramon, un
duo de quadrant aeri. Les
dues llotges que s’allarguen
a banda i banda de l’entra-
da del Grec estaran ocupa-
des per tres grups: Mumu-
sic Circus, amb un especta-
cle que barreja l’acrobàcia i
les verticals més atrevides,
Hula Hoopla, amb un nú-
mero colorista de hula-
hoops i l’artista Juanma y
olee, amb la peça de fla-
menc Los pies de plomo.
Quant a l’animació, Claret
Papiol rebrà els assistents
quan entrin als jardins i els
orientarà amb gràcia i pi-
cardia. De Mortimers s’en-

carregaran d’animar la vet-
llada i faran d’acomoda-
dors. El grup Mazalda anirà
recorrent tots els racons
del Teatre Grec amb músi-
ca d’arreu del món i amb
instruments com el banjo i
la trompeta. Per acabar
d’arrodonir la nit, els direc-
tors de Nit de circ, Bet Mi-
ralta i Jordi Aspa, han pro-
gramat l’espectacle Taoub,
a mig camí entre el circ tra-
dicional del Marroc i el circ
contemporani.

Després del muntatge de
Las Troyanas, de Mario
Gas, i dels ritmes hip-hop
de la Red Bull Batalla de
los Gallos, el Teatre Grec
s’entrega a les llums i els
colors del circ en un espec-
tacle recomanat per a més
grans de vuit anys. ■

Biel Rosselló, de Solfasirc, fent jocs malabars al Teatre Grec,
en un tast del que serà la Nit de Circ ■ JOSEP LOSADA

Totaunavidadecirc
Paulina Andreu, filla de Charlie Rivel, ha sigut guardonada amb el Premi
Nacional de circ per la seva trajectòria 25 anys després de la mort del seu pare

Redacció
BARCELONA

Paulina Andreu, filla de
l’emblemàtic Josep An-
dreu, més conegut com a
Charlie Rivel, ha sigut guar-
donada amb el Premi Naci-
onal de circ, guardó especí-
fic dins dels Premis Nacio-
nals de cultura, que atorga
la Generalitat.

La notícia del premi ha
arribat a Paulina en un mo-
ment molt especial, perquè
precisament avui fa 25
anys que va morir el seu
pare. Coneguda com a Pau-
lina Schumann (es va casar
amb l’empresari de circ Al-
bert Schumann, a la vegada
recorregut mestre de la
doma de cavalls), se li ha
concedit el premi “per la
seva extraordinària trajec-
tòria com a acròbata, equi-
librista, ballarina, domado-
ra de cavalls i per la valuosa
aportació a la història del
circ, que servirà d’impuls
per a les noves generacions
circenses”, segons paraules
del jurat, presidit pel conse-
ller J.M. Tresserras.

La carpa com a bressol
Paulina Andreu va néixer a
Barcelona l’any 1921 en
l’ambient de circ en què vi-
vien els seus pares. Només
tenia 6 anys quan va actuar
per primer cop davant d’un
públic de debò, en compa-
nyia del seu germà Juanito,
en una aplaudida imitació

de Joséphine Baker. La lla-
vor del circ va ben arrelar al
seu caràcter i es va conver-
tir en una de les artistes
més versàtils i esperades de
la companyia. Això ha fet
que Paulina, tot i ser catala-
na, hagi passat la major
part de la seva vida fora de
Catalunya i hagi actuat ar-
reu del món, primer amb
els pares i més tard amb la
família del seu marit.

En casar-se amb Albert
Schumann –amb qui va te-
nir dos fills, Benny i Jac-
ques– es va convertir en l’à-
nima del circ Schumann, en
el qual va crear uns núme-
ros molt personals en què

fusionava els números amb
cavalls amb la coreografia i
molta elegància. Quan el
circ va haver de tancar l’any
1969, Paulina es va retirar
provisionalment, i entre el
1972, any en què va morir la
seva mare, Carmen Busto, i
el 1982, el de la mort del
pare, va tornar als escenaris
com a partenaire clown del
seu pare, Charlie Rivel.

Un dels fills de Paulina,
Benny Schumann, també
es va alimentar amb el circ:
la seva primera actuació la
fa fer als quatre mesos. Ac-
tualment és un artista re-
conegut a Dinamarca, on
viu. Pel que fa a Paulina, tot
i que viu retirada a Cube-
lles, és la presidenta hono-
rífica del Festival Interna-
cional de Pallasses en cata-
là, que se celebra a Andorra
amb periodicitat bianual.

Els premis de circ
Els premis de circ van ser
instituïtspelgovernel1982.
Es concedeixen cada any a
persones o entitats, en reco-
neixement a la seva aporta-
ció i compromís amb la cul-
tura. Altres anys l’han rebut
Bet Miralta i Jordi Aspa
(Trapezi), Tortell Poltrona
(Circ Cric), Leandre Ribera
i Claire Ducreux (Rodó),
entre d’altres. L’acte de lliu-
rament dels premis, dotats
cadascun amb 18.030 eu-
ros, tindrà lloc el 25 d’octu-
bre al Teatre Kursaal de
Manresa. ■ Paulina Andreu i Charlie Rivel en una imatge del 1978 ■ KENNETH THUREN / ARXIU

Nascut a Cubelles amb el nom
de Josep Andreu i Lasserre, és
considerat un dels millors pa-
llassos de la història, al costat
de noms tan mítics com Footit
et Chocolat, I Fratellini, Grock,
Antonet i Beby o Karandash.
Va ser una ànima que batega-
va sota la pell d’un artista, un
home ple de conviccions i con-
tradiccions, un ésser humà
transsubstanciat en pallasso.
El 26 de juliol de 1983 va morir
a l’Hospital Sant Camil de Sant
Pere de Ribes. Està enterrat a
Cubelles, que fa anys li va de-
dicar un monument.

Vint-i-cinc anys
sense el pallasso
Charlie Rivel


