
xcel·lent número, el d’aquest
mes de novembre, de la revista
Escola Catalana. El monogrà-

fic que habitualment s’hi inclou llueix
un títol ja de per si prou explícit: «La
saviesa dels arbres». I, doncs, és tot ell
dedicat, des de diferents perspectives, i
a càrrec de diversos professionals sol-
vents en les especialitats respectives, a
ponderar tant la realitat material, biolò-
gica, com la simbòlica, metafòrica,
d’aquests nostres amics tan pròxims i,
segons com, tan distants.

No sols gràcies a l’art és que tren-
quem l’automatisme perceptiu que ens
priva de veure amb ulls altres allò que
ens envolta. També un dossier com
l’aquí comentat fa que tot d’una pas-
sem a percebre amb afuada sensibilitat
entitats que la rutina ens havia dut a
«dessemantitzar» en excés.

Quina delícia llavors llegir, en pa-
raules entenedores per tota mena de
profans, dels arbres des de l’ecologia,
així com des de la dimensió figurada
que revesteixen; coincidir en la neces-
sitat de reforestació tant arbòria com
lingüística en certes zones del país;
comprovar dins el conjunt d’aquest la
gran varietat d’arbres que tanmateix hi
ha, maneres de protegir-los i mitjans
per accedir-ne a bon gaudi i a millor
comprensió a través de la literatura que
s’hi ha generat.

Ve aleshores, com un llampec,
l’emergent recurrència d’aquells ver-
sos lapidaris de Brecht, del 1939, adre-
çats a nosaltres, els nascuts després:
quins temps són aquests en què pot
semblar un crim enraonar d’arbres
quan hi ha tantes malvestats a denun-
ciar? I bé, benvolgut Bertolt, també els
nostres, com els teus, són uns temps, si
no tenebrosos, sí tanmateix prou crítics
i trasbalsats; però val a dir que, en l’en-
demig, hem après que una cosa no lleva
l’altra i, doncs, que extasiar-nos davant
un arbre, i fer-ne els comentaris opor-
tuns, no està gens renyit amb el fet de
bregar des del dia a dia per un viure
més just i més solidari, més comporta-
ble en definitiva. I això és el que té clar
i practica la benemèrita publicació
d’Òmnium Cultural.

E
Arbres, ara i sempre

la columna | JOSEP MURGADES
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● La Paulina, que va ensinis-
trar cavalls, va fer equilibris-
mes sobre una angosta corda
i va fer riure al costat del seu
pare, Charlie Rivel, va tornar
a provocar l’admiració del
públic, ahir a la tarda. Les an-
tigues imatges que treu a la
llum un documental realitzat
pel crític Jordi Jané sobre la
seva vida va recordar la pet-
jada que l’artista va imprimir
en el món d’un circ molt di-
ferent al d’ara, en el qual fa-
mílies senceres treballaven
plegades, i en què ser un ar-
tista multidisciplinari era,
més que un mèrit, una exi-
gència quotidiana.

Fora de la pista del circ des
de 1982, l’actual Paulina és
«una ciutadana més de Cube-
lles», segons la regidora de
Promoció Cultural del muni-
cipi, Prudencia Carrasco.
Després d’haver rebut aquest
any la Medalla d’Or al Mèrit
en les Belles Arts 2007, ator-
gada pel Ministeri de Cultu-
ra, i el Premi Nacional de
Circ, que concedeix la Gene-
ralitat, l’Ajuntament de Cu-
belles va retre un «modest»
homenatge a Paulina Schumann, ahir a la
tarda, al Centre Social.

El reconeixement té lloc el mateix any
que es commemora el 25è aniversari de la
mort del seu pare, que continua sent, sens
dubte, el personatge més conegut nascut
al municipi, i un dels pols d’atracció cul-
tural que més ha potenciat l’Ajuntament
els últims anys.

«Estic emocionada, sorpresa», deia
l’artista, nascuda a Barcelona el 1921,
després d’haver assistit a la projecció del
documental, i haver rebut de mans del go-
vern local una medalla que reprodueix la
imatge de Charlie Rivel. L’artista, que va
iniciar-se en el món del circ imitant Jo-
sephine Baker quan tan sols era una nena,

va recordar la seva afició al ball. «Jo era
artista, una bona ballarina, això era el que
més m’agradava, el ball clàssic», va expli-
car. La seva mare la portava a l’escola per-
què aprengués ball, però el seu pare no
deixava que s’hi quedés. «‘La família,
sempre amb mi’, deia el meu pare.» I
Schumann va mantenir el seu esperit, atès
que va ensenyar als seus fills les seves ha-
bilitats amb els cavalls al costat del seu
marit. Durant l’homenatge, la filla de
Charlie Rivel va recordar que va escollir
Cubelles per viure amb l’objectiu «d’ es-
tar tranquil·la».

Jordi Jané va destacar ahir la «projecció
internacional extraordinària» de Paulina
Schumann. Pel crític, l’artista representa

una manera «d’entendre el circ que s’ha
perdut». «Aquest amor per la feina s’està
perdent», va assegurar. Segons Jordi Jané,
Paulina Schumann és «la cavallista més
notòria». «Hi ha un moment, en un dels
seus números, que un cavall té un atac de
nervis», va relatar el crític sobre un dels
vídeos que recull el documental. «El mos-
so de pista no aconsegueix calmar-lo, i
Paulina, en adonar-se’n, es dirigeix cap al
cavall. Dos o tres metres abans que arribi
ella ja es calma.» Aquesta és la imatge
«que estalvia mil paraules» a l’hora d’ex-
plicar què ha estat Schumann en el circ.
Per Jané, «aquesta dona ha tingut una
compenetració intuïtiva amb els cavalls
que és, gairebé, còsmica».

L’Ajuntament de Cubelles ret homenatge a l’artista Paulina Schumann per una vida dedicada al circ

El circ que s’ha perdut
Cubelles

el reportatge | MÍRIAM DE LAMO

RECONEIXEMENTS QUE CONTINUARAN. Els reconeixements que Paulina
Schumann –a la imatge, ahir a Cubelles– ha rebut aquest any han estat tan
sols «tímids» per al crític de circ Jordi Jané, que anuncia que existeix un
projecte, encara sense format, per aprofundir en la vida de l’artista. / M.L.


