
luís Raluy està a punt de fer 73 anys i té
la malaltia de Parkinson, però cada dia
i en cada funció que fa el circ que porta

el seu nom surt a la pista central caracteritzat
de pallasso carablanc i fa el seu número.
Apunta acuradament a una simpàtica actriu
i dispara la seva pistola màgica, el tret obra
uns efectes espectaculars a la vestimenta de la
bonica noia, el públic riu i aplaudeix entu-
siasmat.

És un número còmic, senzill, delicat i efec-
tista. Tot l’espectacle del Circ Raluy és d’una
delicadesa exquisida, amb una posada en es-
cena acurada i un vestuari espectacular.

Lluís Raluy Tomàs és la tercera generació
d’artistes de circ, que ja conviu amb la cin-
quena. Els orígens cal cercar-los en el seu avi
Francesc, que recorria els pobles d’Aragó en
companyia d’un ós i una cabra, fent de sal-

timbanqui; eren el principi d’una llegenda: el
Circ Raluy.

El primer record que té Lluís Raluy del circ
és el de viatjar d’un poble a un altre i viure en
una habitació. “En la primera època ens
allotjàvem als hotels o les pensions dels po-
bles. Cada cop que canviàvem de poble al
matí s’havien de fer les maletes i pujar al tren.
Viatjar per carretera era lent i el tren era el
millor mitjà de transport per a la gent del
circ. Hi havia molts més treballadors que no
pas ara, al circ. Aleshores teníem dues veles, i
mentre actuàvem en un poble, muntàvem
l’altra vela en el poble proper perquè
d’aquesta manera no estàvem mai aturats.”

En Lluís recorda la seva primera actuació,
va ser a Itàlia. Va debutar amb un exercici de
barra fixa que feien ell, el seu pare i el seu ger-
mà Carles. Aquest ja era un número còmic:
“L’exercici era força complicat ja que utilit-
zàvem la doble barra fixa, això el feia molt
més difícil que el dels atletes olímpics. El pa-
re, a més, també ens feia entrenar les caigudes
com a part de l’espectacle.” De totes les ac-
tuacions en recorda especialment una a la
ciutat d’Anvers, a Bèlgica, “que va ser real-
ment apoteòsica”.

A més del treball a la doble barra fixa, tam-
bé ha fet de trapezista volant i home bala
abans de fer de pallasso carablanc. Aquest és
un personatge realment entranyable amb
una sensibilitat especial, com realment és ell
mateix en el tracte personal.

Lluís Raluy té dues passions a la vida: el circ
i les matemàtiques. Recorda el moment en
què les matemàtiques van despertar en ell un
interès fora del normal. “A l’hivern, després
de fer les gires pel nord d’Europa, sempre
tornàvem a casa, a Sant Adrià de Besòs, on hi
vivien els avis. Llavors els nens del circ aprofi-
tàvem per anar a l’escola tres mesos, el temps
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en què el circ estava aturat.”
“En aquell temps els nens i les nenes està-

vem separats a les aules. Un dia a classe, un
company va preguntar a la mestra: com és
que les nenes fan regles de tres i nosaltres no?
La mestra va respondre que sí que en fèiem,
de regles de tres, però que el que passava és
que les nenes utilitzaven la X i nosaltres no.
La pregunta em va sorprendre tant com la
resposta i em va fer buscar en el llibre d’arit-
mètica totes les regles de tres que em podia
imaginar, me’l vaig llegir i vaig poder resol-
dre tots els problemes que hi sor-
tien en un parell de dies. Descobrir
la lletra X va fer despertar la meva
passió per les matemàtiques. Més
tard un meu cosí que era químic
em va facilitar un llibre d’àlgebra i
me’l vaig emportar a Anglaterra,
on vaig estar estudiant 6 mesos.
Quan tenia algun dubte el consul-
tava al meu cosí per carta. Evident-
ment no hi havia internet i la res-
posta podia tardar dues setmanes a
arribar-me.”

En el seu anar i venir pel planeta
amb el circ, en Lluís ha viscut i ac-
tuat en llocs tan diversos com An-
glaterra, Uganda, Tanganyika, Ma-
dagascar, Xina, Macau, Singapur,
Cambodja, Vietnam, Costa Rica,
Argentina, i un llarg etcètera.

Lluís Raluy ha tingut també la
sort de poder estudiar en molts
d’aquest llocs. “No he trobat gaire
diferència a estudiar matemàti-
ques a Europa, a Àfrica, a Àsia o a
Amèrica, ja que els números fun-
cionen igual a tot arreu.”

Quan li preguntem què hi troba,
en l’aritmètica, la resposta és ràpi-
da: “Consol. Quan estic trist, amo-
ïnat o algun problema em preocu-
pa, sempre trobo consol en els nú-
meros.”

Lluís Raluy té publicats diversos llibres re-
lacionats amb l’aritmètica i la ciència: Engi-
nyosa teoria de l’espai i el temps, El secret dels
miratges, Estructura i distribució dels nombres
primers i, per descomptat, un de dedicat al
circ, El circ dels saltimbanquis, que ha publi-
cat recentment, després d’haver-hi treballat
una dotzena d’anys.

En Lluís gaudeix d’un cert prestigi en el
món científic, això l’ha portat a fer més d’una
conferència en els congressos de la General
Relativity & Gravitation, on també hi ha par-
ticipat el físic Stephen Hawking.

La recerca dels nombres primers ha estat
una de les seves obsessions. Un dels seus rep-
tes ha estat trobar un mètode per seqüenciar
els nombres primers i ara creu que l’ha tro-
bat. En Lluís s’emociona, els ulls li brillen
d’una manera especial quan obre el seu llibre
i m’ensenya en un gràfic la seva teoria. Un ci-
lindre on els nombres primers estan repre-
sentats en una seqüència en espiral que
s’allarga fins a l’infinit formant sis columnes.
Li faig observar que apareix el sis en el gràfic.
“El sis no és un nombre primer, però és un
número màgic des del temps dels grecs fa
més de dos mil anys. El número sis és la clau

de tot, el meu mètode de moment funciona i
crec que permetrà buscar més fàcilment
nombres primers, aquests nombres no se-
gueixen una lògica i és per això que és tan di-
fícil descobrir-los; penseu que trobar un
nombre primer molt gran pot suposar molts
i molts anys de fer càlculs.”

Vostè que s’ha passat la vida viatjant, quina
visió té del món actual: “Ho veig molt mala-
ment, crec que anem cap a una decadència i a
l’extinció de l’ésser humà.”

Què és el que menys li agrada d’aquest

món?: “Les fronteres. Abans quan anàvem
viatjant per Europa calia travessar moltes
fronteres, fer moltes cues i esperar llargues
hores per aconseguir un visat o poder passar
el material. Ara és una mica més fàcil però
encara hi ha massa fronteres, l’esperit del circ
és un món sense fronteres. Tampoc m’agrada
la diferència social tan gran que hi ha entre
països rics i els que passen gana.”

Creu més en l’aritmètica que en la huma-
nitat? “Els números són una veritat univer-
sal, dos per dos són quatre aquí i a l’altra ban-
da de la galàxia.”

Si tingués poder, què canviaria del món ac-
tual? “Caldria ser Déu per poder canviar al-
guna cosa, però hi ha un ordre natural de les
coses que a la llarga ho posa tot al seu lloc.” ❋
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