Amb totS vostes......
Nens i nenes, grans i petits, cubellencs i cubellenques!
Sigueu totes i tots benvinguts a la 9a Mostra de Pallassos i
Pallasses de Cubelles!! Espetecs d’alegria, il·lusió desbordant, infants de totes les edats xalant i joguinejant sense
parar... Que el nostre somriure i la nostra gaubança acabin
per sempre amb les males estones d’aquest drac disfressat
de virus. Gaudim plegats i que l’udol universal del nostre
Charlie se senti arreu del poble:“Uuuuh!”.
Rosa Fonoll / Alcaldessa

La millor de les festes!
Ja la tenim aquí, la 9a Mostra de Pallassos i Pallasses de
Cubelles. L’obligada aturada de l’any passat només ha
estat una pausa puntual en la celebració d’una de les
festes més reeixides i entranyables de la nostra vila.
I tornem amb molta força, amb un programa excepcional
amb autèntics referents del món del circ i l’espectacle com
Pepa Plana, Marcel Gros, Guillem Albà i, com no, l’anostrat
Pep Callau, entre molts altres. El millor dels homenatges en
el centenari de la inoblidable Paulina Schumann i el 125è
aniversari de l’immortal Charlie Rivel.
Ester Soler / Regidora de Cultura

Dijous, 29 de juliol
De les 18.00 h. a les 21.00 h.,
als jardins de Can Travé, Espai 3,
tallers infantils Apicirc, una zona interactiva per
a nens i nenes de 0 a 3 anys, de la Cia. Pessic de Circ.
A les 19.00 h., al c. Sant Antoni,
Remember Show de la companyia Teatre Mòbil
i Marcel Gros.
A les 22.00 h., als Jardins Can Travé, Espai 1
homenatge a Paulina Schumann, filla adoptiva
de Cubelles, amb motiu del seu centenari
(17.2.1921-9.10.2020). Amb la participació de Fulgenci
Mestres “Gensi” (clown al circ alemany Roncalli),
Jordi Jané (crític i docent de circ) i Cristina Tarragó
(amazona).
A les 22.30 h., al jardins de Can Travé, Espai 1,
espectacle La Marabunta de la companyia
Guillem Albà & La Marabunta.

Divendres, 30 de juliol
A les 18.00 h., a la pl. de la Vila,
espectacle La Bella Tour de la Cia. La Bella Tour.
A les 19.00 h., al c. Major,
espectacle L’Atracció de la Cia. La Intrèpida.
A les 20.00 h., a la pl. Jaume Marsé,
espectacle Absurd de la Cia. Circ Vermut.
A les 21.00 h., a la pl. del Mercat,
espectacle Koselig de la Cia. Cap i Cua.
A les 22.00 h., als jardins de Can Travé, Espai 2,
espectacle Veus que no Veus de la Cia. Pepa Plana.

Pep Callau
Presentador de la Mostra
Pep Callau és un animador, un showman, un
agitador de masses i de cors. Els seus espectacles són
autèntiques catarsis de bon rotllo, de bon humor, de
festa. De fet, Pep Callau és l'inventor d'un gènere
que ho barreja tot. Amb unes dosis d’esbojarrament,
molt d'atreviment i una energia que arriba a tothom,
els espectacles i les propostes de Pep Callau -tot sol o
amb Els Pepsicolen- us poden canviar la vida.
Segueix-lo i no us perdeu res del que
us presenti.
Itinerant

Cia. Pessic de Circ
Espectacle APICIRC
Un petit circ al voltant de cinc cúpules geodèsiques.
Un món d’objectes, titelles i joguines fabricades
artesanalment i amb materials nobles (fusta, suro,
tela, bambú) per gaudir en família. Un espai de joc
teatral i experimentació sensorial ambientat en les
abelles i adreçat als infants de 0 a 3 anys. Els nens,
els seus pares i dos artistes improvisen per recrear
aquest espai màgic.
Enllaç vídeo

Dijous, 29 de juliol de 2021
18.00 h. Jardins Can Travé (Espai 3)

Teatre Mobil i Marcel Gros.
Espectacle REMEMBER SHOW
Remember Show és un espectacle on Teatre Mòbil
i Marcel Gros es retroben després de trenta anys
i fan un homenatge a l’ofici, al riure, a l’humor i a
l’amistat reinterpretant els seus llegendaris números
de clown. Després de molt de temps viatjant en el
carro de la farsa i donant voltes pel món, arriben a la
plaça i recuperen el carrer que els va veure néixer
i créixer com a artistes. Comediants, farsants,
pallassos, bufons…
Enllaç vídeo
Una mica de TOT… Remember show!
Dijous, 29 de juliol de 2021
19.00 h. c. Sant Antoni

Guillem Alba La Marabunta.
Espectacle LA MARABUNTA
Marabunta és clown, música en directe, cabaret i
descontrol. Alegria desbordada i diversió per a tots
els públics. Guillem Albà, protagonista d’aquest
embolic, va formar-se amb alguns dels millors
mestres de clown i circ del món (Jango Edwards, Leo
Bassi, Carlo Colombaioni…) i tota la seva experiència
està condensada en aquest espectacle que, després
de girar durant anys pel món i rebre elogis allà on
va, ara arriba a Cubelles. Sigueu
Enllaç vídeo
benvingudes i benvinguts a la festa!
Dijous, 29 de juliol de 2021
22.30 h. Jardins Can Travé (Espai 1)

Cia. La Bella Tour.
Espectacle LA BELLA TOUR
Des de sempre, els pallassos de la seva família van
ser els reis de la pista. Els pallassos principals d'un
dels millors circs del moment. Eren el número estrella
de l'espectacle. Ara ells són l'espectacle. Molts anys
després només queden aquests dos pallassos.
Ells fan tots els papers, acròbates, mossos de pista,
equilibristes, acomodadors... Dos vells amics que,
una vegada més, faran el que millor saben fer:
divertir i sorprendre al públic.
Enllaç vídeo

Divendres, 30 de juliol de 2021
18.00 h. Pl. Vila

Cia. La IntrEpida.
Espectacle LATRACCIO
Carmen i Igor són dos firaires peculiars que van de
poble en poble buscant el lloc per muntar la seva
atracció de pesca d'ànecs. Tota la il·lusió de la fira
arriba a la plaça, enmig dels seus jocs i rituals.
Un espectacle divertit i tendre on no hi ha límits
entre la vida íntima i social.

Enllaç vídeo

Divendres, 30 de juliol de 2021
19.00 h. c. Major

Cia. Circ Vermut
Espectacle ABSURD
Dos personatges, una pista de circ, bicis, crispetes,
vestuaris, patins, escombres... Espectacle de circ
amb molt d’humor. Circ esbojarrat i humor absurd,
pensat i elaborat perquè gaudeixin tant els petits
com els grans.

Enllaç vídeo

Divendres, 30 de juliol de 2021
20.00 h. Pl. Jaume Marsé

Cia. CAPICUA
Espectacle kOSELIG
El pas del temps ens canvia però hi ha coses que mai no ho
fan, com la sensació de calidesa que sorgeix al compartir
petits plaers amb gent propera. Cinc personatges insòlits
conviuen en un carruatge multifuncional, on de la rutina
es fa un joc, el caos pot convertir-se en una quotidianitat
extraordinària, els records es gronxen en el trapezi,
les il·lusions s’enfilen a la perxa xinesa i les experiències
s'enreden a la corda doble. Un espectacle que ofereix
escenes plenes de circ, teatre, humor i màgia on es tracta de
conviure i sobreviure però, sobretot, de viure.
Enllaç vídeo

Divendres, 30 de juliol de 2021
21.00 h. Pl. Mercat

Cia. Pepa Plana
Espectacle VEUS QUE NO VEUS
Veus que no veus presenta la versió femenina de les
anomenades “entrades clàssiques”, els números que
inicien un espectacle o enllacen escenes. Per una banda,
i com a pallassa augusta, la Pepa Plana. Per l’altra, en el
rol de pallassa blanca, la Noël Olivé. Com canvien i quin
significat prenen quan es juguen des de dues pallasses en
comptes de dos pallassos? La companyia de Pepa Plana
sempre ha reivindicat la figura de la pallassa i ara presenta els números circenses més clàssics. Es tracta de riure?
Sí, però no només d’això, sinó de parlar,
Enllaç vídeo
jugar i, potser, mossegar.
Divendres, 30 de juliol de 2021
22.00 h. Jardins Can Travé (Espai 2)

Charlie Rivel i Paulina Schumann:
l’art, l’amor i l’atzar
Enguany commemorem el 125è aniversari del naixement
a Cubelles de l’universal Josep Andreu ‘Charlie Rivel’
(23 d’abril 1896) i el centenari del naixement a Barcelona
de la seva filla Paulina Andreu ‘Paulina Schumann’ (17 de
febrer 1921). Si en Charlie va néixer a Cubelles per l’atzar
de la vida artística dels seus pares, la Paulina va néixer a
Barcelona exactament per la mateixa raó. I l’atzar també
va fer que el capellà que la batejava a la Catedral de
Barcelona fos el mateix que vint-i-cinc anys abans havia
batejat el seu pare a l’església de Cubelles.
Però no va ser l’atzar, sinó l’amor a aquesta terra, el que
va impulsar pare i filla a instal·lar-se a Cubelles per
viure-hi l’etapa més serena de les seves vides.
L’un i l’altra, durament forjats en el rigor, el viatge i els
contratemps, van saber regalar a cubellencs i cubellenques art, il·lusió i alegria –fèrtils llavors de futur.
La Mostra de Pallassos i Pallasses de Cubelles és una feliç
conseqüència del llegat de la família Andreu-Schumann.
Celebrem-la i gaudim-ne: des d’allà on siguin, la Paulina
i en Charlie ens somriuran feliços.
Jordi Jané

Autor de l’assaig biogràfic Josep Andreu i Lasserre, Charlie Rivel (1996 i 2000)
Co-comissari de l’exposició Paulina Andreu Rivel Schumann, un segle de circ (Arts Santa Mònica, 2011)

1924: Josep Andreu, Carmen Busto i Paulina a la
seva caravana (Col·lecció Paulina Schumann)

1935 ca.: Paulina Andreu ajudant el seu pare a
caracteritzar-se de Charlot (Col·lecció Paulina Schumann)

1967: Paulina Schumann i Charlie Rivel al Circus
Schumann de Copenhaguen (Foto: Vagn Hansen)

1977: Paulina, clownessa de Charlie Rivel
(Col·lecció Paulina Schumann)

