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Abans d’aprendre a parlar, ja exi-
gia. Paulina, filla del pallasso Char-
lie Rivel i la ballarina Carmen Bus-
to, va néixer amb les idees molt cla-
res. «¡Això no m’ho poso! ¡Això és 
antiquat!», li deia a la seva mare 
quan intentava vestir-la i ella a pe-
nes pujava un metre de terra. Amb 
6 anys, va debutar a París imitant 
Josephine Baker i amb poc més de 
vint va revolucionar el circ i va con-
vertir números eqüestres d’alt risc 
en exhibicions de glamur més prò-
pies de Hollywood i Buckingham 
que d’una carpa.

Jané i Raffaele De Ritis, i en pocs  mi-
nuts va convertir una saberuda pre-
sentació en un gurigall de rialles. La 
seva ànima d’artista de circ, capaç 
de passar de l’alegria al plor en pocs 
segons, va brillar al recordar Charlie 
Rivel: «Quan treballes a la pista tens 
dolors i preocupacions, però t’entre-
gues amb tota l’ànima. Quan el meu 
pare es moria, jo era fora plorant, pe-
rò quan em va tocar sortir a la pista, 
em vaig haver d’oblidar de tot».

Una artista total

A les seves habilitats com a acròba-
ta, equilibrista, ballarina i cantant, 
Paulina Schumann hi va sumar la 
d’amazona al casar-se amb l’entre-
nador de cavalls Albert Schumann, 
hereu d’una gran estirp circense ale-
manya. La joia d’aquesta petita mos-
tra és una mitja pista de circ on el pú-
blic es pot asseure a disfrutar d’es-
pectaculars gravacions de números 
eqüestres dels anys 40, 50 i 60 en què 
l’artista llueix sabates de taló alt i 
vestits de la famosa modista parisen-
ca Madame Tourpine.
 Jordi Jané va trobar algunes 
d’aquestes cintes històriques a casa 
de Paulina. «Estaven guardades en 
capases de sabates i la pel·lícula esta-
va tota embullada», explicava el co-
missari. 
 Anunciada com una exposició de-
dicada a les cinc generacions d’ar-
tistes de la família Andreu-Rivel, al 
final la mostra se centra només en  
Paulina, la trajectòria de la qual re-
sumeix la història del circ del segle 
XX. Nascuda a Barcelona el 1921, va 
ser aplaudida per reis, nobles i ple-
beus a Europa, però no va arribar a 
actuar mai a Catalunya ni tampoc a 
Espanya. El 2008 va ser Premi Nacio-
nal de Circ. H

Paulina Schumann va barrejar risc i glamur, 
avançant-se mig segle al Cirque du Soleil

Una princesa 
al circ

UNA EXPOSICIÓ A L’ARTS SANTA MÒNICA RENDEIX HOMENATGE A LA FILLA DE CHARLIE RIVEL

 «Llavors molts em deien que el 
que jo feia no era circ i resulta que 
ara el circ fa el que jo feia fa tants 
anys», explicava dimarts passat 
una gairebé nonagenària Paulina 
Schumann durant la presentació 
de l’exposició sobre la seva trajec-
tòria artística que l’Arts Santa Mò-
nica presenta fins al 8 de maig. Un 
segle de circ. Paulina Andreu Rivel Schu-
mann rendeix homenatge a una ar-
tista que es va avançar més de mig 
segle al Cirque du Soleil i que avui 
viu retirada a Cubelles (Garraf), on 
va néixer el seu pare.
 Dona d’empenta, Paulina va re-
clamar el seu torn de paraula al di-
rector del centre, Vicenç Altaió, i 
als comissaris de la mostra, Jordi 

TOTA UNA VIDA AL CIRC 
33 D’esquerra a dreta i de dalt a baix, Paulina 
Schumann muntant ‘Debout’ (1963), imitant 
Josephine Baker (1928), amb Charlie Rivel i a la 
presentació a l’Arts Santa Mònica.
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“Quan treballes  
a la pista tens dolors  
i preocupacions,  
però t’entregues  
amb tota l’ànima”

I
sabel Coixet reuneix a casa seva 
uns quants amics per passar-nos 
el documental entrevista que ha 
dedicat al jutge Baltasar Garzón 

i que s’ha pagat de la seva butxaca; 
dada que poso a disposició d’Intere-
conomía i altres mitjans de comu-
nicació de la dreta, no fos cas que 
els agafés per insinuar que Escuchan-
do al juez Garzón ha estat finançat 
per l’or de Moscou, el grup Prisa, el 
PSOE, la família Bardem o la secta 
secreta dels Illuminati.
 Feia temps que Isabel Coixet te-
nia present el jutge Garzón. Igual 
que qui això firma (i que molta altra 
gent), trobava insòlit que algú que, 
empès o no pel seu ego, havia ficat 
tants etarres a la garjola i li havia 
amargat la senectut al miserable 
de Pinochet patís una monumen-
tal campanya de persecució impla-

Afirma 
Garzón

RAMÓN

De España

deesi cable per unes fosses de no res i per 
ficar el nas en el cas Gürtel, que, si no 
m’equivoco, és una de les corrupte-
les més colossals de l’Espanya dels 
últims temps, per més que els pro-
homs del Partit Popular mirin cap a 
un altre costat. 

Llarguíssima entrevista

Isabel Coixet no era la presidenta 
del club de fans de Baltasar Gar-
zón, però tenia ganes de sentir la se-
va versió de la història, de manera 
que va reclutar l’escriptor Manuel 
Rivas perquè li prestés atenció al 
magistrat i se’n va anar a Madrid a 
gravar una llarguíssima entrevista 
amb ell, que és en el que consisteix, 
ras i curt i molt ben rodat, Escuchan-
do al juez Garzón.
 És precisament la manera de ro-

dar de la directora, unida a les sen-
sates opinions del jutge Garzón, el 
que converteix una cosa que, en 
principi, podia semblar más aviat 
àrida (dues persones conversant da-
vant una càmera) en un document 
de primer ordre sobre l’estat de la 
justícia a Espanya, on, segons sem-
bla, encara es pot apartar de la car-
rera judicial els que molesten, enca-
ra que per a això s’hagi de recórrer 
a una àmplia conspiració que la víc-
tima es limita a esbossar, no fos cas 

que finalment li canviessin la seva 
sentència per la de garrot vil.
 Baltasar Garzón és una perso-
na molt decent o el millor actor del 
món. A aquesta conclusió arriba 
un després de veure el documental 
d’Isabel Coixet. O efectivament van 
per ell o és un paranoic com no n’hi 
ha amb una capacitat de seducció il-
limitada.
 L’única cosa que puc dir després 
de veure el documental Escuchando 
al juez Garzón –que aviat es projecta-
rà al Festival de cinema de Berlín, 
inclòs en una secció especial ano-
menada Berlinale Special– és que a mi 
el jutge Garzón m’ha convençut del 
tot de la seva sinceritat i que, amb 
ego i sense ego, em sembla un per-
sonatge massa valuós per a Espanya 
per prescindir alegrement dels seus 
serveis. H

En aquest país encara  
s’aparta de la 
carrera judicial  
els que molesten


