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Gemma
Tramullas

En aquest home de mirada transpa-
rent i bondadosa convergeixen la ve-
ritat absoluta de les matemàtiques i 
l’art efímer del circ itinerant. A la se-
va caravana biblioteca del Circ Ra-
luy hi acumula llibres de matemà-
tiques, física i astronomia, a més de 
diverses edicions de Don Quixot, un 
personatge amb el qual s’identifica. 
Avui, a les 19.00 hores, presenta a 
la biblioteca central d’Igualada (on 
va néixer la matriarca dels Raluy) el 
resultat de les seves investigacions 
amb els nombres primers. 

–Per als que ens vam perdre la clas-
se dels nombres primers...
–Són aquells números que només es 
poden dividir entre 1 i entre ells ma-
teixos. Si li dic que completi aquesta 
sèrie: 2, 4, 6, 8...

circ a l’illa de la Reunió i vaig haver 
d’agafar diversos avions per llegir 
una ponència de 15 minuts.

–¿Què el fascina dels nombres?
–Tot. Les matemàtiques són el meu 
consol.

–¿De què necessita consolar-se?
–Quan estic trist, estudio matemàti-
ques i m’aixeca la moral. 

–¿I quan estudia? ¿Després de la 
funció?
–A la nit. Me’n vaig a dormir de tres 
a quatre de la matinada, perquè no 
em molesti ningú. Practico diferen-
cials, integrals, integrals múltiples, 
progressions, combinacions... A més 
d’un consol, és com un esport. Fins 
i tot he ideat una teoria per poder 
guanyar un dineral amb la loteria 
primitiva.

–Doncs, o no li ha funcionat o dissi-
mula molt bé.
–És una teoria basada en l’estadísti-
ca. Funciona, però implica fer una 
gran inversió de diners i només està 
a l’abast dels potentats.

–¿Podria trobar una fórmula per gua-
nyar sempre a la borsa?
–Aquesta fórmula ja està inventada: 
per guanyar molts diners organit-
zen una guerra allà on calgui sense 
importar quantes persones maten.

–Quanta raó que té. ¿I pensa seguir 
fins a l’últim dia de la seva vida actu-
ant al circ?
–Acabo de fer 70 anys i és ara quan 
començo a plantejar-me aquest ti-
pus de preguntes. Si visc tant com 
el meu pare, ja em dono per satisfet. 
Ell fumava com un carreter i va mo-
rir als 73. Jo no fumo, però tinc Par-
kinson (somriu). H

«Quan tenia  
dubtes els anava 
a consultar a la 
universitat de la  
ciutat on fos el circ»

–10.
–En canvi, si li dic: 2, 3, 5, 7, 11, 13,   
17... No s’ha descobert una seqüèn-
cia, una regla fixa, en l’ordre dels 
nombres primers. És un problema 
que ocupa els  matemàtics des de fa 
25 segles.

–¿Creu que ha trobat la solució?
–Em penso que tinc la fórmula que 
genera els nombres primers a l’infi-
nit. Intentaré demostrar-ho a la con-
ferència, que també inclourà una so-
lució a la conjectura de Goldbach.

–Molts ho han intentat abans que 
vostè. ¿I si ha errat els càlculs?
–És una possibilitat. Si m’equivoco, 
reconeixeré el meu error.

–¿Va debutar abans amb el circ o 
amb les matemàtiques?
–Vaig debutar com a pallasso i acrò-
bata als 16 anys. Viatjàvem per Euro-
pa en un autobús al qual li havíem 
tret els seients i a l’hivern tornàvem 

molt intel·ligent i ens ensenyava de 
tot: matemàtiques, dibuix... Ella i 
el meu pare insistien que estudiés-
sim i per això també anàvem a l’es-
cola allà on parava el circ. Vaig estu-
diar un any a Alemanya, sis a Angla-
terra –on el meu pare feia el número 
del doble canó i el triple salt mortal 
amb automòbil– i sis a Itàlia. Quan 
vam fer gira per Orient i Àfrica vaig 
anar un mes i mig a classes de mate-
màtiques a la universitat de Kampa-
la (Uganda). Quan tenia dubtes amb 
algun càlcul els anava a consultar a 
la universitat de la ciutat on fos el 
circ.

–Però, ¿què els deia? ¿Que era del 
circ i tenia un dubte matemàtic?
–¡Sí! I m’acollien amb simpatia. Tam-
bé em van acceptar ponències sobre 
un llibre que vaig escriure, Ingenio-
sa teoría del espacio y el tiempo, en dos 
congressos mundials sobre física i 
relativitat. L’últim va ser el 2001, a 
Durban, Sud-àfrica. Estava amb el 

«Si estic trist, les 
matemàtiques 
m’aixequen l’ànim»
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al barri de la Catalana, a Sant Adrià, 
on vivien els meus avis. Allà anava a 
una escola on nens i nenes estudià-
vem separats. Un dia, un nen li va dir 
a la mestra: «Senyoreta, ¿per què les 
nenes estudien la regla de tres i nos-
altres no?» Aquell dia vaig agafar un 
llibre d’aritmètica i vaig trobar totes 
les regles de tres que es pugui ima-
ginar: composta, directa, inversa... 
Me’l vaig llegir una vegada i vaig re-
soldre tots els problemes. 

–Si estava gairebé sempre de gira, 
¿com seguia els estudis?
–La meva mare ha estat una dona 

Lluís Raluy
Gent corrent

El ‘quixot’ del circ. El veterà pallasso surt avui de la 
pista per fer una conferència sobre matemàtiques.

N
o cal ser cap fura per in-
tuir que, amb la que es-
tà caient, el pacte fis-
cal que reivindica Ar-
tur Mas no figura entre 

les prioritats del Govern de Maria-
no Rajoy. Malgrat gaudir de majoria 
absoluta, al cap de l’Executiu cen-
tral no li convé obrir ara un conflic-
te amb CiU, l’únic grup disposat a le-
gitimar a Madrid les dràstiques me-
sures econòmiques que es disposa a 
aprovar. 
 Per això, ben aconsellat per la pre-
sidenta del PP català, Alicia Sánchez-
Camacho, el més probable és que a 

l’abril, quan rebi a la Moncloa el pre-
sident de la Generalitat, Rajoy in-
tenti donar-li allargues i no pas que 
li clavi la porta als morros. Qüestió 
d’educació, però també de conveni-
ència política.
 Tampoc calia ser particularment 
perspicaç per captar el missatge de 
fons que ahir va deixar a Barcelona 
el ministre d’Economia i Sostenibi-
litat, Luis de Guindos. Després d’en-
trevistar-se amb Mas, i en una tro-
bada amb directius organitzada per 
l’Associació per al Progrés de la Di-
recció (APD) , Guindos va reconèixer 
que, pel fet de no ser un professio-

nal de la política, tendeix a ser més 
«transparent» que els que ho són. I 
a fe que ho va ser; tot i que l’empre-
sari Gabriel Masfurroll va elogiar la 
«cintura» amb què el ministre va es-
quivar les preguntes sobre el finan-
çament català, la seva resposta va 
ser concloent: «La prioritat és el crei-
xement. No hi ha pressupost públic 
que sigui sostenible sense activitat 
econòmica. Els problemes de liqui-
ditat per la dificultat d’accés als mer-
cats no hi ha pacte fiscal que els solu-
cioni». Avui no toca.
 El ministre sap que la necessitat 
més peremptòria de la Generalitat 

no és el pacte fiscal, sinó el suport de 
l’Estat per poder finançar-se en els 
mercats a preus no homologables a 
la usura: els hispabons o qualsevol 
altre mecanisme que injecti liqui-
ditat al Govern i l’allunyi del risc de 
bancarrota.

Demanda d’auxili 

La dificultat per a CiU arribarà d’aquí 
uns mesos, quan intenti compagi-
nar les hostilitats públiques amb 
el PP pel pacte fiscal i la discreta de-
manda d’auxili financer. Aquí sí que 
li farà falta tenir cintura.

La cintura 
de Guindos
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