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Un programa amable

Jordi Jané

Circ Raluy. Números: animals (gats, lloros, cacatues i papagais), equilibris (amb objectes, sobre aparells, sobre bola,
monocicle, escala lliure), trapezi fix, il·lusionisme i pallassos. Barcelona, Port Vell, 19 de desembre.

Per a aquestes festes, els Raluy han complementat els números de la casa (equilibris sobre boles,
entrades de pallassos i equilibris de gots) amb atraccions d'un nivell considerable. Per exemple, el
número de ploma de l'anglès Gavin Stevens, que fa anar lloros, papagais, cacatues i altres psitàcids
amb patinet, bicicleta, quadriga i cotxet de criatura o els converteix en funambulistes, jugadors de
bàsquet o empleats de La Caixa. Ell mateix obre la segona part amb un número que l'Ajuntament de
Barcelona encara no ha tingut temps de prohibir: fèlids que salten tanques, passen la barra i la maroma,
travessen cèrcols de foc, s'arrisquen a la roda de la mort o són hissats fins a la cúpula del circ per
després efectuar una caiguda lliure d'infart de miocardi.

La dinàmica trapezista russa Natalia Kuznetsova s'arrisca també amb les tandes de piruetes invertides
en ple vol que ja els vaig comentar quan es va estrenar Grottesco, de Monti & Cia. (AVUI, 22-6-04), i,
com allà, és del millor de l'espectacle. Com la també russa Victoria, amb un número d'equilibri sobre
bastons en què demostra elegància física en la composició de les figures i regala, per exemple, un
espagat en equilibri cap per avall sobre una mà, forçat amb l'ajuda de l'altra mà. Ella mateixa farà d'àgil
al número d'escala lliure del Duo Dubrobsky, en què efectua un espagat vertical en equilibri d'un peu
sobre el cap del base i una vistosa vertical al capdamunt d'una perxa suportada pel front del base,
aquest també en equilibri a dalt de tot de l'escala lliure. Els pallassos Lluïset i Sergio Raluy presenten el
repertori habitual (La poma, Els rastes, L'encantador de serps, El tir al globus), mentre que Francis i
Kerry Raluy han millorat el seu número d'equilibri de gots traient-ne l'afectació i afegint-hi ironia.

Les grans il·lusions de la noruega Julie Christie (ja present al Raluy fa dos anys, però en aquesta ocasió
sense l'aparició del tigre per allò de la prohibició decidida per l'Ajuntament) són un bon estàndard del
gènere, en què tot de petites accions secundàries omplen sagaçment els possibles buits de tensió. El
punt més dolç de la funció arriba amb Niedziela Raluy (cal insistir que un artista, a més de tècnica, ha
de tenir ànima?): amb una serena presència escènica, Niedziela broda el número de monocicle que
havia presentat la seva tieta Kerry i, quan te'n vas a casa, els ulls, el somriure i el candor d'aquesta
mossa d'onze anys suren poderosos sobre totes les altres sensacions de l'espectacle.
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