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Reneixl’esperit
del’Olympia

ElCircRaluyésalMolldelaFustaambun
espectaclequeretunhomenatgealque
vaserelcircestablemésbonicdelmón

Teresa Bruna
BARCELONA

El Circ Raluy, aquell que
només pel decorat ja sedu-
eix els més escèptics del gè-
nere, és al Moll de la Fusta
amb el seu nou espectacle,
Homenatge al Circ Olym-
pia. Si una estrena sempre
és notícia, aquesta ve carre-
gada d’al·licients: a més de
fer un tribut al que va ser un
dels circs més importants
d’Europa, significa el retorn
alapistadeJoanMontanyès
Monti, que els darrers qua-
tre anys s’ha encarregat de
ladireccióartísticadelCirco
Price, l’espai de circ estable
de la Comunitat de Madrid.
La qualitat dels números
que conformen l’espectacle

ha construït i inspirat un
altre homenatge a Luis
Raluy, fundador d’aquest
circ museu, que va actuar
molts anys a l’Olympia.

“Elparesempreensexpli-
cava coses de l’Olympia
quan érem petits i hem vol-
gut que aquest espectacle
tingui el seu esperit. Un dels
números que fem, La roda
de la mort, es feia allà i no

s’ha tornat a veure més. És
un home que puja a la cúpu-
la en bicicleta. El fa la Trou-
pe de Douglas Gerling, bra-
silers. És tan bonic com pe-
rillós, és com el circ, que és
risc i alegria”, explica Carlos
Raluy, un dels fills del funda-
dor i codirector de la compa-
nyia amb el seu germà,
Francis Raluy.

L’actuació de Monti con-
figura un tercer homenatge:
el record dels 25 anys de la
mort de Charlie Rivel. “Ens
fa una entrada amb el vestit
característic de Rivel. El
Monti tenia moltes ganes de
recordar-loen lasevaprime-
ra actuació després de dei-
xar Madrid”, diu Raluy.

Elsaltresnúmerosde l’es-
pectacle es diuen Els Dalton

Douglas Gerling torna a la pista l’espectacular ‘La roda de la mort’,
que no s’havia vist a Barcelona des de l’Olympia ■ MIQUEL ANGLARILL

(evolucions acrobàtiques
ambhumor);RosaRaluy: la
filla de Carlos proposa una
actuació aèria a la corda en
M, especialitat gairebé desa-
pareguda i heretada de
l’Olympia; Sebastyen, de
Los Húngaros, tècnics en
l’acrobàcia en bàscula; els
malabars Jean & Will; el
còmic Sandro Roque; Loui-
sa i Kerry Raluy i el seu
Equilibrisme sobre globus i
lesnovetatsde lamotociclis-
ta Niedziela.

Fotos de l’Olympia
Unaexposició defotografies
de l’Olympia completa la
proposta:“Volemquelagent
el conegui o el recordi. Que
tot Barcelona sàpiga que
tenia a casa seva una cosa
més bonica que les altres
ciutats del món. El nostre
somniésajudararecuperar-
lo. Barcelona necessita un
circ estable. Si les instituci-
ons no el fan, col·laborarem
amb qui sigui per tirar-lo en-
davant. Tenim l’experiència
del pare, la nostra, sa-bem
què cal fer per tenir èxit”,
diu Carlos Raluy. I certa-
ment ho saben. Una de les
claus és mantenir l’estètica
de circ antic i el seu esperit,
dins la renovació. “Quan ve-
gis les fotos, comprovaràs
que ens vam inspirar en
l’Olympia, però en petit, per
fer la nostra carpa”. Aquest
any hi ha una graderia nova:
“És molt bonica, ja ho veu-
ràs”.Aniremaestrenar-la! ■

“Avui Barcelona
necessita un
circ estable.
El nostre somni
és ajudar a
recuperar-lo”


