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Descripció
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Casa natal de Charlie Rivel
Fons Charlie Rivel
Exposició del pallasso Charlie Rivel

El Monument Charlie Rivel es troba situat pràcticament al centre de la Plaça del Mar,
situada al Sector Marítim de Cubelles. L'escultura està realitzada en formigó encofrat, xapa
de ferro i fundició de bronze i amida aproximadament 450 cm d'alçada per 250 cm de llarg i
per 260 cm d'ample o gruix.
En termes generals, el Monument Charlie Rivel és un cub de formigó encofrat pintat de
color blanc pàl·lid que té diferents cossos que sobresurten o entren i que donen volum a
l'escultura, sobretot en sentit vertical. En el frontal principal (orientat al sud-oest) hi ha
quatre franges de bronze verticals més enfonsades que l'eix del cub de formigó i, al seu
costat, una cadira també de bronze (un dels símbols de Charlie Rivel). Corona aquest
frontal una escultura de bronze del bust del pallasso. A la banda contrària, hi ha diferents
volums de formes geomètriques que sobresurten del bloc principal, entre els quals destaca
un cos de guitarra (un altre dels símbols de Charlie Rivel). Finalment, al frontal que mena
cap al nord-oest hi ha la placa commemorativa de l'escultura, on s'hi pot llegir: I SI
POGUÉS TRIAR / TORNARIA A / NÉIXER A / CUBELLES / JOSEP ANDREU / CHARLIE
RIVEL / NAT EL 23 D'ABRIL DE 1896
Observacions:
La Fundició Gimfer fabricà la part de bronze, que correspon a la cadira i al bust de Charlie
Rivel
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