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«És un èxit que estiguem vius»

GEMMA TRAMULLAS
BARCELONA

–Des que el seu pare va començar 
amb una carpa l’any 1931, els ha 
passat de tot: inundacions, ciclons, 
incendis...
–I revolucions. L’abril del 74, la re-
volució dels clavells ens va agafar a 
Portugal. A Hong Kong i a Puerto Ri-
co ens va arrossegar un cicló. Hem 
abaixat la carpa diverses vegades.

S’anuncia mal temps a Barcelona. 
«Què hi farem», diu el cap de pista del 
Circ Raluy, instal·lat des d’avui al Moll 
de la Fusta. El seu esperit de circ està 
foguejat en mil aventures. 

Carlos Raluy
Cap de pista

–¿En aquests casos mai ha lamen-
tat ser fill d’un home i una dona-ba-
la, en lloc d’haver nascut en una fa-
mília de funcionaris?
–¡Mai! S’ha de tenir un motiu per 
viure la vida, perquè si no no val la 
pena viure-la, i el circ és el nostre 
motiu. Ja és un èxit que estiguem 
vius després de tot el que ens ha pas-
sat.

–Com a família de circ, ¿se senten 
una espècie en vies d’extinció?
–No, més aviat al contrari. El que 
ens sentim és indefensos, oblidats 
de la nostra pròpia gent, perquè 
aquí no es protegeix el circ del país, 
sinó el que ve de fora. Igual que es 
protegeix un idioma, tambés s’hau-
ria de protegir una identitat i nosal-
tres hem portat la identitat catala-
na pels cinc continents. Cap circ al 
món ha fet tants quilòmetres com 
el Raluy.

nocicle de les meves nétes Niedzie-
la i Emily.

–¿Quants Raluy hi ha a la pista?
–El meu germà Luis i jo, la meva fi-
lla, les dues filles del meu germà, les 
nétes... Sis, set, vuit...Crec que uns 
13, però com que som supersticio-
sos millor li dic 14, d’un total de 18 
que vivim al circ.

–Vostès eren quatre germans (Luis, 
Carlos, Eduardo i Francis), però no-
més han tingut filles i nétes.
–A la família només hi ha un nét, 
però com que és fill de la filla del 
meu germà porta Raluy només de 
segon cognom. O sigui que el nos-
tre cognom està abocat a desaparèi-
xer. Ja buscarem algun nen de con-
traban... No, faig broma. Una filla 
és igual que un fill, el problema són 
les lleis i les tradicions que posen 
en primer lloc el cognom de l’ho-
me. Però ara això es pot canviar i, si 
les nenes volen, ja decidiran que els 
seus fills es diguin només Raluy per-
què no es perdi el cognom. H33 Carlos Raluy, ahir.

–¿Lamenta que no se’ls hagi conce-
dit el Premi Nacional de Circ?
–No. No li diré noms, però una vega-
da algú ens va demanar diners per 
pressionar per la nostra candidatu-
ra als Premis Nacionals. Li vaig dir 
que s’havia equivocat de casa. El Ra-
luy ja té molts premis, inclòs el Pre-
mio Nacional de Circo del 1996. És 
més important que ens concedissin 
la Creu de Sant Jordi.

–El seu circ s’ha anat adaptant. Fa 
anys que no té animals i adopta co-
reografies de dansa. ¿Quines nove-
tats porta l’espectacle titulat El via-
je que estrenen avui?
–És un repàs pels llocs del món on 
hem viatjat. Tenim el gran malaba-
rista Edward Skwyrsky, que va estar 
cinc anys al Cirque du Soleil i que fa 
coses amb pilotes de futbol que Mes-
si ni tan sols podria imaginar. Tam-
bé hi ha un difícil número de mo-
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El Temporada
Alta tanca 
amb Toni 
Servillo

El premiat actor de ‘Gomorra’ i d’‘Il 
divo’ dirigeix una comèdia de Goldoni

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

A
Toni Servillo la fama el va 
atrapar de cop l’any pas-
sat. Protagonista de Go-
morra i d’Il divo, aquests pa-

pers el van fer mereixedor del pre-
mi de millor actor del 2008, segons 
l’Acadèmia del Cine Europeu. Però 
aquest reconeixement només va fer 
que adornar  la carrera de l’intèrpret 
napolità, de 50 anys, tan rellevant al 
cine com al teatre. Aquesta nit, els 
espectadors del Teatre Municipal 
de Girona ho podran comprovar en 
l’espectacle que tanca una intensa i 
brillant 18a edició del festival Tem-
porada Alta.
 El treball de Servillo serà avui 
molt diferent del que va oferir com 
el traficant de residus tòxics de Go-
morra, o quan va encarnar el totpo-
derós polític Giulio Andreotti, a Il 
divo. Es tracta d’una peça d’un dels 
grans autors de la comèdia italia-
na del segle XVIII, el venecià Carlo 
Goldoni. Servillo dirigeix, adapta i 
interpreta, juntament amb 14 ac-
tors més, Trilogia della villeggiatura 
(Trilogia de l’estiueig). És una copro-
ducció entre el prestigiós Teatre Pic-
colo de Milà i el Teatre Uniti de Nà-
pols, fundat per Servillo, de la qual 
ja s’han fet més de 250 representaci-
ons per tot el món.

FESTIVAL

 Goldoni se serveix de l’estiueig 
de la burgesia mercantil de la seva 
època per fer un retrat del seu decli-
vi, en què no falta una ració d’amors 
confusos i de sentiments. Servillo va 
destacar ahir de la peça, durant la 
seva presentació, que és una «obra 
mestra» a nivell formal i textual. «És 
com una gran novel·la teatral forma-
da per tres comèdies, que va escriu-
re Goldoni pensant que fossin repre-
sentades juntes».

ARGUMENT VIGENT / Aquestes tres co-
mèdies recullen per separat els pre-
paratius, les vacances pròpiament 
dites i la tornada, sent la primera la 
que s’ha vist als escenaris amb més 
freqüència i èxit. El Piccolo de Mi-
là mateix, amb la direcció d’un dels 
seus fundadors –Giorgio Strehler–, 
es va encarregar de recuperar el 
1954 la trilogia al complet. «Presen-
ta un argument d’absoluta actuali-
tat. Sota la metàfora de les vacances 
es presenta una burgesia mercantil 
del segle XVII que té translació a la 
nostra època», manté Servillo. El di-
rector amplia aquesta classe empre-
sarial d’avui a una elit cultural for-
mada per professors universitaris i 
artistes.
 Segons el director i actor, és una 
elit desorientada i incapaç de mirar 
cap al seu passat o de fer projectes de 

futur, ja que viu «el present de ma-
nera obsessiva». Servillo ha renun-
ciat a una atrevida posada en esce-
na, amb simulacions de moderni-
tat. «El teatre es posa al servei d’un 
gran text. La modernitat està en la 
simplicitat i en el ritme». Es decla-
ra a més a més partidari de suggerir 
a l’escena, i no d’imposar, per des-
pertar «la fantasia de l’espectador». 
I sense fer cap «refregit». «No vull re-
presentar  a l’escenari una Villa Cer-
tosa de Berlusconi amb models i co-
caïna perquè lligaria l’espectador 
a aquella realitat en perjudici d’un 
gran text, que és el més important», 
va sentenciar. H

33 Toni Servillo (Ferdinando a l’obra), durant una escena de ‘Trilogia della villeggiatura’.
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J «No m’interessa gens la 
vida privada de Berlusconi. El 
que em preocupa és que és el 
símbol d’una cultura de govern 
que, per exemple, privatitza 
l’aigua, l’educació o que resta 
independència als jutges». D’aquí 
que afirmi que es planteja, en 
aquests temps, el teatre com a 
resistència civil contra la barbàrie 
que emana del poder i que afecta 
els costums del seu país. «Som el 
contrapunt a l’horror que arriba de 
la televisió i de molts mitjans, en 
els quals per exemple es denigra 
la dona».

EL TEATRE COM A RESISTÈNCIA CIVIL

A LA ITÀLIA DE BERLUSCONI

J Aquesta resistència es 
manifesta amb el seu treball al 
Teatre Uniti de Nàpols, creat el 
1987 per Servillo, Mario Martone 
i Antonio Neiwiller. Companyia i 
laboratori teatral independent, el 
seu àmbit d’actuació s’ha ampliat 
a la producció de pel·lícules en 
un intent de conjugar les dues 
disciplines i, alhora, aproximar 
el públic més jove del cine a 
l’escena. Servillo va destacar ahir 
la transcendència per a l’Uniti 
d’aquesta col·laboració amb el 
Piccolo de Milà, considerat el 
primer teatre públic d’Itàlia.


