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La nova visió de la vela es
complementarà amb les
pintures que s’aniran fent
als laterals, durant els dies
que aquesta estigui ins-
tal·lada al Moll de la Fusta.
Els Raluy ja preparen un
altre projecte: llogar car-
ruatges als amants del circ
perquè puguin disfrutar de
les vetllades en un hotel
sobre rodes.

El viatge, ara com ara,
és metafòric. Aquesta
temporada, els Raluy han
contractat números acro-
bàtics de primer ordre que
alternen amb vistoses ac-
tuacions dels membres es-
tables de la companyia.
Per exemple, la canalla té
garantides les bromes de
Sandro i El Bigotis, dos
còmics que alternen la pis-
ta amb el pati de butaques.
Edward Skwyesky és un
malabarista canadenc que
treballa amb pilotes de fut-
bol al Raluy, després de
l’aventura artística al Cir-
que du Soleil. A Steacy
Tebas, una artista italiana
que treballa amb una esca-
la lliure, Se la considera
una de les millors especia-
listes en aquesta especiali-
tat. El risc el posen Els Ba-
laton que practiquen el
llençament d’armes blan-
ques a dianes amb perso-
nes lligades. La sensualitat
l’aporten les teles i els cèr-
cols. El públic gaudeix en
aquestes sessions de les
evolucions de Jean Chris-
tophe i Kerry Raluy sobre
els seus caps mateix. Un
treball poètic que exigeix
una tècnica precisa. Rosa
Raluy –representant de la
tercera generació, filla de

l’actual director i presen-
tador, Carlos Raluy–
executa en aquesta ocasió
un treball sensual i de difí-
cil elaboració de cèrcols.
L’acrobàcia de bàscula

s’utilitza en el número cò-
mic dels Kutrenkov en què
a la dificultat i força física
de l’exercici s’afegeix una
dramatúrgia satírica.

Els Raluy compten per

èxits les darreres tempora-
des que han visitat Barce-
lona. Per això hi aposten a
l’hora d’estrenar oficial-
ment les seves noves pro-
duccions.

Els Raluy estrenen vela a Barcelona
La nissaga circense torna aquest Nadal al Moll de la Fusta, fidel a la filosofia de circ clàssic

Jean Christophe i Kerry Raluy, en l’exercici de teles./ EL PUNT

● La nissaga Raluy ha complert vuit dècades.
Bona part del que la família ha anat aprenent i
patint en circs de tot el món durant aquestes
tres generacions es condensarà al Moll de la

● L’orquestra de fanfàrria
Always Drinking posa a
prova la seva fórmula
d’energia positiva i ritme
sota una vela. Des de dis-
sabte vinent fins al 3 de ge-
ner, s’han programat sis
funcions de Cabaret Qui-
na Barra! a la Vela de Vi-
lanova i la Geltrú. El mun-
tatge va a càrrec de set mú-
sics –que es converteixen
també en clients d’aquest
bar que és a punt de tancar
quan ells hi arriben– i de
tres artistes de circ.

L’obra, pensada per a
tots els públics, manté el
contacte amb els assis-
tents, tal com havia fet Al-
ways Drinking en el seu
espectacle (de carrer) ban-
dera: La calle es nuestra.
A Cabaret Quina Barra,
un espectacle que s’ha in-
clòs en el circuït europeu
Cir-queo, el públic pot
comprar i consumir men-
jar i begudes fins que el
cambrer decideix que vol
tancar l’espectacle. La fes-
ta dels músics –en què hi
sovintegen malabars, ma-
nipulació d’objectes, tra-
pezi, balança i corda llisa)
acabarà l’hora en què
l’amo del local decideix
tornar a obrir per a la seva
clientela habitual. Ara
com ara, hi ha tancades
aquestes sis funcions, però
Always Drinking Produc-
tions espera trobar plaça a
Barcelona per fer tempo-
rada i muntar una gira que
podria durar tot el 2010.

J.B./ Barcelona Fusta de Barcelona, com ja comença a ser tra-
dicional els últims anys. A la clàssica exposi-
ció de carruatges antics s’afegeix una novetat:
des d’aquest cap de setmana, els Raluy actuen
amb una vela nova que alterna el color marfil

amb el vermell bordeus. Fins al 10 de gener, els
Raluy conviden els espectadors a El viatge, un
recorregut a través de les acrobàcies d’artistes
reconeguts internacionalment que beuen, com
ara el Raluy, del repte del «més difícil encara».

Els Always
Drinking
proven el circ
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Pel Ple Corporatiu de data 4 de de-

sembre de 2009, es van modificar els

articles 2, 6, 7, 12, 20, 22, 23, 26, el

títol del capítol 4t del Títol II, el títol i el

contingut de l’article 27, el títol i el

contingut de l’article 28, i l’article 29

de la vigent ordenança municipal de

recollida de residus al municipi d’Ar-

gentona, i en el supòsit que en el trà-

mit d’informació pública no es presen-

tessin reclamacions, la modificació de

l’ordenança municipal de recollida de

residus al municipi d’Argentona s’en-

tendrà aprovada definitivament sense

nou acord, i es procedirà a la seva pu-

blicació íntegra en el BOP, a l’efecte

de la seva vigència.

S’exposa al públic pel termini de

TRENTA DIES HÀBILS, a l’efecte de

reclamacions per persones interessa-

des.

Argentona, 9 de desembre de 2009

L’alcalde

Pep Masó Nogueras

● Pensat com a un segur
regal de Nadal, Corella
Ballet torna per tercer cop
en un any a Barcelona.
Després del Tívoli (el seu
escenari habitual) i el Li-
ceu (on van triomfar amb
la mítica Bayadère), el ba-
llarí i director es revela
com a coreògraf: String
sextet s’inspira en la Flo-
rència medieval amb
l’únic sextet de corda que

va escriure Txaikovski.
Aquesta mateixa peça fi-
gurarà en cartell, el març
vinent, a Nova york. Amb
poc més de 2 anys, aquesta
companyia de dansa clàs-
sica ja ha aixecat les ex-
pectatives als cercles in-
ternacionals. Del 20 al 24
de gener provaran la peça
al Coliseum, a la Gran Via
de Barcelona, un escenari
que també es consolida
com a espai de teatre.

Corella Ballet presenta
tres peces. La primera,
pensada per disfrutar, està
pensada per a tot tipus de
públic, tot i que no estalvia
amb exigència i rigorositat
clàssica. VIII, és una peça
molt més dramàtica, en
què el pes se l’enduen els
passos a dos entre el balla-
rí que interpreta Enric VIII
i les seves dues dones: Ca-
talina d’Aragó, que la re-
butja, i Ana Bolena, la do-

na que també sortirà mal-
parada de la seva relació
amb Enric VIII. La peça
acaba amb una alegre Fan-
cy Free, un ballet de mari-
ners que pretenen captivar
dues noies, que seria la ba-
se per a un musical i, més
tard, per a una versió cine-
matogràfica. Aquesta co-
reografia ja es va veure al
Festival de Peralada l’es-
tiu passat. Corella està
molt agraït amb el públic

de Barcelona, perquè l’ha
acollit sempre amb entu-
siasme. També de la com-
plicitat amb l’exhibidora
Maria José Balañá, que
sempre està disposada a
trobar un espai idoni. En
vista de l’èxit d’Hoy no me
puedo levantar al Tívoli,
Corella ha accedit a portar
la seva companyia al Coli-
seum, un escenari que s’ha
ampliat fins als 11 metres
de profunditat.

Corella Ballet estrena la primera coreografia del
director al Coliseum abans de debutar a Nova York

J.B. / Barcelona

● Els refugis antiaeris
que van salvar milers i
milers de vides durant
la Guerra Civil espa-
nyola es distribueixen
per tot el subsòl de la
ciutat i en els darrers
anys han esdevingut
una part important del
patrimoni col·lectiu
dels barcelonins. A la
ciutat hi ha centenars
de refugis antiaeris, al-
guns d’acabats i altres
d’inacabats, com a re-
sultat de la política de
defensa passiva que
van posar en marxa
l’Ajuntament, la Ge-
neralitat i la ciutadania
per protegir-se dels
atacs aeris de l’aviació
franquista. L’alt nom-
bre de refugis que es
localitzen com a resul-
tat dels processos ur-
banístics obliga a estu-
diar quines són les mi-
llors maneres d’ac-
tuar-hi. Amb el repte
d’aprofundir en
aquests temes i avan-
çar en la definició de
polítiques d’interven-
ció patrimonial, el
Centre de Recerca i
Debat del Museu
d’Història de Barcelo-
na convoca, juntament
amb el Memorial De-
mocràtic, els dies 17,
18 i 19, unes jornades
obertes a la ciutadania.
Les places són limita-
des i és imprescindible
la reserva prèvia. / EL

PUNT

BARCELONA
Jornades sobre els
refugis antiaeris


