
«El nou espectacle mou públic com mai», 
diu Carles Raluy, a punt pel debut d’avui
El circ més genuí torna a l’Eix Macià amb un programa emocionant i novedós en extrem

Els temps que ara es 
viuen són durs. Ningú 
no ho nega. Però el 
circ n’ha viscut, i ha 
sobreviscut, a d ’altres 
tant difícils o més.
Avui, a l’Eix Macià, 
torna el Raluy, fidel a 
Sabadell al punt que 
aquest any hi serà 
fins a Pasqua (21 
d’abril). «Amb el nou 
espectacle, tenim més 
públic que mai», diu 
Carles Raluy, director 
de la companyia.
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Si el públic no perd la vitali
tat ni les ganes de disfrutar i 
riure, el Circ Raluy tampoc no 
es queda enrera. Torna fort, en 
efecte. Si l'any passat va por
tar l’ inoblidable Trio Bellísimo, 
procedent del Roncalli de Ber
lín, aquest any ve de nou amb 
unes quantes atraccions inter
nacionals més d'aquelles que 
tallen literalment la respiració.

L'home tauró del Gulnness
Precisament, porta el rècord 
mundial en aguantar-se la res
piració. I perquè a més és con-
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En el marc del cicle «Circ 
d ’ara mateix» que té el seu epi
centre al Mercat de les Flors 
amb destacades companyies 
de circ contemporani d'aquí i 
d’Europa, altres sales d ’arreu 
de Catalunya com L’Estruch 
de Sabadell també han progra
mat propostes vinculades al

’

Glenn Nicoldi, espectacular

torsionista, ho fa plegat dins 
d ’una urna de vidre d ’uns cin
quanta centímetres cúbics tan 
sols, que omple d’aigua per tal 
que no hi quedi aire a respirar. 
L’artista es diu Akhmed Sur- 
katilov, li diuen l’home tauró, i 
prové del Circ de Moscou.

Dia Internacional del Circ en la 
mateixa línia.

L’equipament del carrer Sant 
Isidre, que recentment ha aco
llit l ’activitat «Circ en família» i 
«càpsules de circ» al bar. ofe
reix aquest divendres (18h) 
un assaig obert (amb entrada 
gratuïta) de Desencaixats, de 
la Cia Filigranes.

Amb dos pallassos (Trinxeta

L’home tauró, dins de l’urna

El Festival del Circ de Mon
tecarlo també ha admirat 
l’equilibrista Glenn Nicoldi. Fa 
equilibris a mans. en una es
cala, i l’acompanya un gos de 
rasa Jack russell terrier, la més 
característica del circ. I al cine
ma n’han actuat de ben simpa-

i Makutu) que utilitzen amb 
humor tècniques com la mani
pulació d’objectes, la màgia o 
la música en viu, la proposta 
subratlla «les actituds huma
nes vers la societat consu- 
mista en la que vivim i poten
cia els valors de la solidaritat, 
la il.lusió i imaginació vers a 
l’egoisme, l’ individualisme 
i els problemes de relació i 
comunicació».

Caixes de tot tipus prenen 
protagonisme en una festa 
d ’aniversari de Trinxeta on no 
ha convidat ningú perquè està 
trist... Ho interpreten Jordi 
Torrens i Albert Pérez sota la 
direcció de Mago Manu ■

Les ampolles musicals

tics, de Beginers a TheArtist. El 
de Glenn Nicoldi és tan entran
yable com l’atracció d’aquest 
artista. I molt més proper pels 
qui aquí l’admirin.

I entre les atraccions desta
quen les protagonitzades pels 
diversos elements de la famí

lia Raluy. A destacar-hi les no
ves generacions. Rera les ger
manes Emily i Niedzela Raluy, 
impresionants en el monocicle 
i admirades als grans festivals 
internacionals de circ, venen 
ara les seves cosines Kimberly 
i Jilian. que amb 16 i 14 anys 
debuten com a ícars, una de 
les especialitats acrobàtiques 
més difícils i espectaculars del 
circ clàssic.

De Buffallo Bill als clowns
Però, en noms il·lustres, els 
de Patrick Gruss Buglione, 
que al Raluy evoca Buffalo 
Bill amb el revolver i la tralla. 
Els seus avantpassats el van 
conèixer personalment, com 
a col·legues Si el Gruss és un 
dels grans circs de França, als 
Buglione es deu el monumen
tal Cirque d ’Hiver de Paris, que 
porta el seu nom tot i que la 
companyia genuïna s’extingís 
fa dècades.

I en la part còmica, els clo
wns del Raluy són magistrals. 
Començant per Lluïset Raluy i 
seguint amb l ’entremaliat San
dro, Billin o el Bigotis. Com a 
novetat, en aquesta línia, ara 
han incorporat Globo i les se
ves ampolles musicals. Entre 
les grans sensacions del pro
grama. Seguiran a Sabadell 
fins el dilluns de Pasqua, però 
no és cosa de trigar tant per 
admirar i aplaudir el Raluy ■

«Desencaixats» es veurà aquest divendres a les 18 hores

Assaig obert de la Cia. 
Filigranes a L’Estruch
Dins el cicle «Circ d ’ara mateix»


