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És la quinzena temporada
del circ Raluy a Barcelona.
La companyia situa els
seus carruatges i l’envelat
al costat de la plaça Antoni
López fins al 20 de gener.
Els 16 números que
reuneix l’espectacle han
pres el nom d’Allegro. El
seu productor executiu,
William Giribaldi, consi-
dera que, davant de la si-
tuació política i econòmi-
ca, i el drama de l’incre-
ment de l’IVA en els espec-
tacles de cultura, “el que fa
falta és somriure”.

Com ja és habitual, la se-
va gala conté propostes
d’acrobàcia, a càrrec de
membres de la família Ra-
luy i altres de convidats:
cal remarcar l’equilibrista
Pat Bradford, el ventríloc
Kevin Huesca i l’ensinis-
trador de gossos Davide
Zammiri. El pallasso San-
dro Roque, un fix dels úl-
tims anys, continua en
cartell. Els Raluy ha deci-
dit assumir el cost de l’IVA:
no han apujat els preus de
l’any passat. El director

Carles Raluy diu que cal fa-
cilitar-ne l’accés a la socie-
tat: “Els que no poden, no
vindrien; calculem que tin-
drem menys guanys per
persona però que ho po-
dem recuperar- sumant-hi
una assistència més gran”.

Aquest any hi llueix el
treball de Bradford, quarta

generació d’una família
circense belga. En comp-
tes de treballar amb la per-
xa, el trapezi i la bàscula,
tal com és tradició a casa
seva, ha saltat a l’especiali-
tat d’equilibrista. És l’úni-
ca persona al món que pot
ballar claqué amb unes xa-
pes a les mans, mentre fa

la vertical. També el ven-
tríloc italià Kevin Huesca
és una convidat estel·lar.
Garanteix humor quan
convidi tres espectadors a
fer de ninots. Ells mouen la
boca mentre el ventríloc
construeix un gag tot do-
nant-los veu. També pro-
met diversió el partit de

bòxers guarnits del Barça i
del Madrid. Simularan un
partit de futbol. En reali-
tat, segons reconeix Giri-
baldi, s’aprofita que els
gossos sempre juguen a
perseguir una pilota. Per
tant, serà imprevisible el
resultat del clàssic, però es
procura “que sempre gua-
nyi el Barça”.

La família Raluy consti-
tueix bona part d’Allegro.
Carles Raluy és el mestre
de cerimònies, Niedziela i
Emily Raluy presenten un
número de funambulisme,
que van estrenar a Girona.
Kerry Raluy i Jean Cris-
tophe des Beuchamps pro-
posen un duet sensual de
teles. Rosa Raluy debutarà
amb tela de seda. Louisa
Raluy s’arrisca i incremen-
ta la dificultat de la seva
anella aèria amb exercicis
de contorsió des de la cú-
pula del circ. Kimberley i
Jillian Giribaldi Raluy, pre-
miades amb el Zirkòlika
del 2011 com a artistes no-
vells repetiran el seu nú-
mero d’acrobàcia al terra.
Lluïset i Bilin Raluy, junt
amb Bigotis protagonit-
zen les entrades de circ. ■

Raluy canta a l’alegria
Jordi Bordes
BARCELONA

El circ tradicional enceta temporada a Barcelona, amb una gala que convida un
equilibrista que balla claqué fent la vertical i un ventríloc que dona veu al públic

L’equilibrista Pat Bradford, fent el seu exercici mentre baixa per una escala, divendres al migdia ■ PERE FRANCESCH / ACN

A l’espectacle,
també té lloc un
clàssic Barça-
Madrid de
futbol amb
gossos bòxer

Els premis que entrega
anualment l’Acadèmia de
Cinema Europeu van fer
bons els pronòstics i van
destacar com a millor di-
rector l’austríac Michael
Haneke, per la seva obra
Amour, ahir a la nit, en
una gala que es va realit-
zar a la Valletta (Malta).
Només hi havia una pro-
posta catalana entre els
nominats: el film d’anima-
ció Arrugas, d’Ignacio Fer-

reras. No hi va haver sort,
ja que es va acabar pre-
miant Alois Nebel, del txec
Tomas Lunak.

El basc Alberto Iglesias
sí que va fer bones les
apostes i va pujar a l’esce-
nari, gràcies a la seva ban-
da sonora d’El topo. Per
tercera vegada s’enduia
un guardó com a millor
composició de l’Acadèmia
de Cinema Europeu. En el
moment de recollir el
guardó va fer un crit de
socors: “Escric des d’Es-
panya. Necessitem ser
Europa. Seguim vius.” El
premi honorífic de la nit
va ser per a Helen Mirren,
Oscar el 2006 pel seu pa-
per a The Queen. ■

L’Acadèmia de Cinema
Europeu atorga el
guardó d’animació al
txec Tomas Lunak

‘Arrugas’,
sense premi
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