
El Circ Raluy torna a l’Eix Macià amb un 
programa ple de novetats espectaculars
Artistes convidats, com els equilibristes The Messaudi, fan posar dret el públic

La jove Emily Raluy i la seva germana Niedzeta sorprenen amb una original atracció d’alambrisme

És el Raluy de sempre, 
modèlic en el sentit 
més genuí i romàntic 
del circ. I per això 
mateix, perquè el circ 
es deu al gust per 
l’ insòlit i a allò del 
més difícil encara, 
l ’espectacle amb el 
qual tornen avui a l’Eix 
Macià és totalment 
renovat respecte al de 
l’anterior visita de la 
companyia.

JOSEP ACHE

Els a rtis tes  convidats, amb 
grans atraccions de circ com 
toca a la trajectòria i la cate
goria del Raluy, ofereixen bona 
part dels m illors números del 
programa. Hi destaquen els 
equilibris a la mà de The Mes
saudi, troupe australiano-mar- 
roquina (pel circ no hi ha fron
teres de països ni continents). 
Formen torres humanes de 
quatre persones, p ilars que en 
dirien els castellers. Però les 
aixequen sense pinya i sense 
enfilar se. A mà i amb salts, 
com toca al circ.

Al Moll de la Fusta de 
Barcelona, on el Raluy va pre-

C. C.

Aquest dijous, a les 1 9 h „  les 
actrius de T de Teatre Mamen 
Duch i Carme Pla. jun t amb 
l’antropòleg Isidor Fernández, 
seran al Saló del Principal 
per parlar del muntatge de la 
companyia, Aventura! que s ’hi 
presenta el d issabte 6 d 'abril 
dins la temporada municipal. 
La xerrada foma part del cicle 
«Parlem de...»*.

sentar per Nadal l'especta
cle de la temporada, Allegro, 
aquests The Messaudi van 
posar dret el públic funció rera 
funció. I en l'hum or i la parò
dia, a l’a ltre extrem del registre 
del circ, aquest Allegro presen
ta per primer cop a Espanya el 
ventríluoc ita lià Kevin Huesca. 
A més de dom inar la tècnica,

Presentada com a «tragico
mèdia», l'obra té  com a eixos 
«la crisi, la por i la capacitat 
comunitària per gestionar-les». 
Alfredo Sanzol signa el text i la 
direcció d 'un espectacle que 
explica la h istòria de sis socis 
d ’una empresa que reben una 
oferta de compra per part 
d ’una empresa xinesa. El 
problema és que no acaben 
venent l ’empresa sinó a una 
de les sòcies ■

cultiva una ironia literalm ent 
internacional, subtil però efec
tiva.

Gossos futbolistes
Hi ha més novetats, Entre 
d 'a ltres allò tan clàssic, i tan 
rar de veure des de fa anys, 
dels gossos fu tbolistes que dri
blen, fan passis i evidentment

gols. Els porta l'ensin istrador 
ita lià  Davide i, com era de pre
veure. aquí formen un equip 
que figura ser el Barça i un al
tre el Madrid. De tan ben ensi
n istrats, aquests gossos acon
segueixen que sempre guanyi 
l’equip del Barça. I, en més 
emocionant, hi destaca el nú
mero de cintes de l ’equilibrista

portuguès Carlos Carvalho.
I els artis tes de la família 

Raluy, puntals de la compa
nyia, tampoc no es queden en
rera en la imaginació i l'afany 
pel risc. La funció s 'obre, pre- 
cissam ent, amb les joveníssi- 
mes germanes Emily i Nidzela 
Rauly, que tan t s 'han fet ad
mirar en e ls darrers anys amb 
els seus increïbles números 
sobre monocicles. Amb ells 
van triom far al Festival de Circ 
de Latina, Itàlia, i al Price de 
Madrid. Per a llò del més difícil 
encara, aquest cop deixen les 
rodes de banda.

Un clown per la història

En aquest Allegro, fan un nú
mero clàssic d'equilibrisme, 
d 'a lam brism e en concret. Una 
fantasia molt original. Els hi 
venen al darrera les seves co
sines Kimberly, de 13 anys, i 
Gillian, de 15, amb una atrac
ció d 'antipodism e que presen
ten a la segona part. Les no
ves generacions de la família 
Raluy no tan sols asseguren 
la continuita t del Circ. L'estan 
elevant a una gran època, al 
costat dels seus pares i avis, 
com l'entranyable Lluïset Ra
luy, clown realment històric 
que amb l'e ixerit Sandro i el fe
nomenal Bigotis (Jerzy Swyder) 
fa que les riallades no parin 
entre els nens i els grans ■

El Cardona 
Jazz Quartet, 
divendres al 
Jam Session

C. C.

Manolo Germán, contrabai- 
xista de Lluís Coloma, Toni 
Lara (piano), Marc Mujal (bate
ria) -e ls  tres de Cardona- i la 
joveníssima Alba Careta, una 
trom petista i cantant d'Avinyó 
de 17 anys, formen el Cardona 
Jazz Quartet. Actuen aquest 
divendres al Jam Session 
(23 .30h .) del Raval de Dins ■

Mamen Duch i Carme Pla 
parlen d’«Aventura!»
La funció de T de Teatre és el 6 d ’abril

T de Teatre fan de la crisi una tragicomèdia


