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Faltaven 50 minuts per comen-
çar l’espectacle i tot funcionava
com un perfecte engranatge de
rellotgeria suïssa. Les acròbates
es posaven l’última pinzellada de
rímel, el Luis Raluy tapava el dar-
rer porus de la cara de color blanc,
escombraven la pista i s’obrien
les portes d’una cafeteria que es
conserva intacta del 1939. Tot-
hom sabia quina era la seva fun-
ció perquè el Circ Raluy obrís una
vegada més les cortines de la se-
va carpa, instal·lada durant 10 di-
es al Parc de Sant Jordi de Reus.

Caravanes i carruatges que da-
ten del 1920 encerclen el períme-
tre i fan d’habitatges nòmades de
les persones que hi treballen. El
Circ Raluy és dels pocs que po-
den dir que tenen gairebé tota la
seva família formant part d’aquest
projecte. Ja fa 85 anys que el pa-
re dels germans Raluy (els actu-
als directors) va construir un es-
pectacle que es va convertir en la
seva llar. «Els quatre germans
vam néixer literalment dins el
circ», recorda Carlos Raluy, un
dels directors d’avui. «Jo vaig co-
mençar amb 13 anys fent trape-
zi, barres fixes i acrobàcies», afe-
geix. I ara, amb un micròfon a la
mà i amb 69 anys, fa d’amfitrió
de l’espectacle, juntament amb
el seu germà gran de 72 anys, el
més veterà de l’espectacle, que
aporta la comicitat i al mateix
temps la tendresa. Envoltats de
malabars, pallassos i giragonses,
els germans Raluy van créixer en
la mateixa situació que viuen ara
els seus fills i néts.

Portar el circ a l’esquena
Jean-Christophe Beauchamp era
un trapezista de París que amb
el seu número va captar l’aten-
ció dels germans circenses. El
que no sabia el parisenc és que
dins del Raluy hi trobaria l’amor.
La Kerry, una de les filles dels ar-
tífexs i que sorprèn tothom cada
dia amb un xou d’antipodisme
(malabars amb els peus), va cap-
tivar en Jean-Christophe i avui
viuen els dos en una caravana del
circ amb els seus dos fills de 6 i 5
anys.

Aquest petit nucli familiar dins
la gran xarxa Raluy no viu pas en
un pis, ni paga una hipoteca com

la majoria de famílies. Tot el con-
trari. Casa seva és el circ i el por-
tencomunamotxillapenjadaal’es-
quena. «Forma part de les nos-
tres vides i tots nosaltres som
com un petit poble que es tras-
llada allà on va el circ», explica
Jean-Christophe. Els seus veïns
d’escala són les caravanes situa-
destot just al costat de la seva i amb
l’educació dels seus fills defen-
sen la idea que «els viatges for-
men la joventut».

Pel parisenc, que ara mateix
encapçala un dels números més
contemporanis del circ amb un
joc visual de làsers, viure al circ
permet «tenir amics arreu del
món» i els seus fills ho troben la
cosa més normal del món. «Tot i
que encara són petits ja assagen»,
explica el seu pare.

Uns nens que viuen un somni
que la major part dels infants no-
més viuen les dues hores que du-
ra l’espectacle i que molt proba-
blement seguiran les petjades
dels seus pares, com han fet tam-

bé les seves cosines germanes,
Kimberley i Jillian.

Conviure amb el risc
Elles són les més joves del circ
Raluy. Amb 16 i 14 anys, porten a
l’escenari un dels espectacles més
perillosos del xou, amb una pre-
paració prèvia d’autèntic profes-
sional. Porten set anys constru-
int el número dels Jocs Icaris, una
de les especialitats acrobàtiques
més difícils que necessiten mol-
ta compenetració, per això s’acos-
tumen a fer entre germans.

La seva mare, la Rosa, una al-
tra de les filles dels germans Ra-
luy, veu ara com les seves filles
s’afronten cada dia al risc, quan
ella ja ha deixat enrere l’accident
que va patir ara fa dos anys a Bar-
celona en un espectacle aeri que
la va apartar de l’escenari. És,
sense cap mena de dubte, l’altra
cara del circ.

L’equip assaja al voltant de 3
hores diàries un espectacle que ja
fa un any que prepara. El xou ba-
tejat amb el nom de BOOM! com-
bina la tradició i la història amb
la contemporaneïtat.

És per això que molts l’han tit-
llat de «circ-museu» però que es
pot sentir i tocar, no només obser-
var des d’una vitrina.

Una quarantena de persones treballen davant i darrere del circ més antic de Catalunya, el Raluy.
Amb 85 anys d’història, famílies senceres viuen dalt de caravanes i dediquen les seves vides al xou
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La cara que no es veu del circ

El Circ Raluy
presenta a Reus el
seu nou espectacle
on pares, fills i néts
hi participen

En Luis Raluy és el més veterà del xou i l’artífex juntament amb el seu germà del circ familiar. FOTO: ALBA MARINÉ

Després de Barcelona, Girona, Tarragona i Reus, el Circ Raluy viatjarà fins a Madagascar. FOTO: ALBA MARINÉ

Minuts abans de sortir a l’escenari, els actors es preparen i es concentren a les seves caravanes. FOTO: A. MARINÉ

‘Som un petit poble
que es trasllada
allà on va el circ
perquè forma part
de la nostra vida’


