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Si el Raluy és al Port Vell... és que ja és Nadal!

Títol: Europa Espanya Català

La proximitat del Nadal a Barcelona es fa evident amb alguns costums que mai fallen: les
illuminacions, el Pessebre a la pl. Sant Jaume, la Fira de Santa Llúcia i el Circ Raluy al Port Vell.
Com que els tres primers no ens corresponen en aquesta revista, ens centrarem en la sempre
espeada estada de la família Rauy a Barcelona, que omplen de vida el Port Vell amb la nova
Carpa i les seves precioses caravanes.

I com cada any, estrenen espectacle. El que veurem fins al 14 de febrer porta el títol de Altius, un
nom que fa referència a la més alta perfecció, al triomf de l'esforç, el talent i la perseverança. Està
protagonitzat pels membres de la família i per artistes convidats d'alt nivell internacional com ara
Pasha Voladas (Bielorrússia), mestre de les barres; el pallasso Bobylevi (Rússia) i la troupe de
malabaristes i equilibristes Alexandros (Romania).

Divendres, dia en què van començar les funcions, la família Raluy ens va convidar a un petit tast
de l'espectacle. A la presentació, Carlos Raluy va anunciar que, a partir de la temporada que ve, el
Circ Raluy es bifurcaria en dues carpes, "dues companyies, la que portarà el meu germà Lluís, les
meves nebodes, i aquesta mateixa, que portaré jo amb la meva filla Rosa. Les dues Carpes ens
permetran arribar a més ciutats i a més públics en una mateixa època. La nostra intenció és que el
Circ Raluy es pugui disfrutar tot l'any."

En principi, les dues companyies continuaran amb el tradicional circ clàssic que caracteritza el
Raluy, tot i que no descarten que "amb el temps cadascú podria anar dibuixant la seva pròpia
personalitat. La nostra intenció és duplicar l'oferta, no fer-nos la competència!", continua explicant
Carlos Raluy.

L' acollidora carpa del Circ Museu Raluy, dissenyada amb els paràmetres tecnològicament més
avançats pel que fa a resistència i seguretat, fa 30 m de diàmetre i 12 m d'alçada, el que permet
portar espectacles de gran format, i ser vistos per al voltant de 700 espectadors per funció. Es va
estrenar el passat Nadal. Tot i ser nova i tècnicament actual, el seu aspecte fa que lligui
perfectament amb el Museu Itinerant que signifiquen les Caravanes del Raluy, amb carruatges del
segle XIX i XX perfectament conservats.

EL NOU ESPECTACLE ALTIUS

Durant les aproximadament dues hores que dura l'espectacle, es podran veure grans números
com aeri de Jean-Christophe de Beauchamp i Kerry Raluy; la traça per moure's damunt del cable
d'Emily; la potencia i l'emoció del contundent i delicat número del gran Pave Voladas "pasha"
damunt les barres fixes; la sensualitat i la tècnica de Rosa Raluy; el món sempre evocador de
Louisa Raluy; la solemne presència a la pista del pallasso Lluís Raluy; les sorpreses sempre
encomanadisses de Globó, Jurek i Francis; els malabars elegants de William Giribaldi ... I tot sota
la direcció pulida i destre de Carlos Raluy.

Entre els números que ens han ofert, hem pogut veure el divertit i reconegut pallasso rus Bobylev,
jugant al tenis tot sol, amb una de les dues mans allargada amb un dispositiu; els malabaristes i
equilibristes a la vegada Alexandros, un sextet de romanesos que ofereixen salts impossibles.
Poden presumir d'haver guanyat el Clown de bronze al Festival internacional de Montecarlo i la
Medalla de plata al Festival de circ de Massy, que se sumen a un gran nombre de gires amb circs
internacionals per Suïssa, Alemanya, França, Austràlia i EEUU.



També han actuat les més joves de la familia Raluy, Kimbreley i Jillian, que presenten un número
dual d'acrobàcies i sincronies amb els "wàter meteors". Una evolució d'un número anterior amb el
qual, quan just eren unes nenes, van rebre el Guardó al millor número revel.lació dels Premis
Zirkòlica en la nit dels Premis de Circ de Catalunya. Ara en presenten una versió més adulta, més
espectacular, més evolucionada en al que Kimbreley i Jillian reafirmen el seu talent i la seva
capacitat de seducció a pista.

Carlos i Lluís Raluy són, naturalment, els amfitrions! Carlos fa de mestre de cerimònies de
l'espectacle, guiant els espectadors i introduint cada número. En Lluís és un pallasso carregat de
tendresa i sensibilitat i aporta tota la nostàlgia amb la seva música i el seu encant entranyable.

SOBRE EL CIRC RALUY

L'11 de febrer de 1911 neix Luis Raluy Iglesias. De família catalano-aragones, per atzar del destí,
neix a França, a Carcasonne, quasi com una predicció de la vida nòmada que l'esperava. Es cria a
Sant Adrià del Bessòs ( BCN) i ja des de ben petit es sent atret pel circ, aquell món màgic,
meravellós que el fascina però que li és inabastable. L'economia familia no li permet pagar-se una
entrada. És així com, recolzat a les tanques de tots els circs que passen prop de casa seva va
alimentant i fent créixer la seva gran passió fins que un dia, la seva temptació és tan forta que,
amb audàcia per tremolant d'emoció, s'hi apropa furtivament fins a descobrir. I el que veuen els
seus ulls, d'aprop, està a l'alçada dels seus somnis més agosarats. Aquell dia Luis Raluy Iglesias
sap que res no li podrà impedir que ell acabi essent un home de circ.

Efectivament, Luis Raluy va veure refalitzat el seu somni de convertir-se en artista de circ. Primer
com a acròbata, formant el trio Keystone, fent d'especialista a les barres fixes. Però audaç i
innovador com era, més tard va crear úniques i espectaculars atraccions com l'home-bala i
l'increïble triple salt mortal amb automòbil.

Entre els anys 30 i 60 actua als millors circs i teatres del món, acompanyat sempre de la seva
família. Marina Tomas Jorba, catalana d'Igualada ( BCN) va ser la dona de la seva vida i mare de
la segona generació circense dels Raluy: Luis, Carlos, Eduardo i Francis.

Quan Luis Raluy comença a comprar i restaurar carruatges de circ antics probablement no sospita
fins on arribarà aquesta original passió. Als anys 70 la familia Raluy ja té el seu propi circ- Luis,
ajudat pels seus fills va de gira per Espanya i Portugal, amb increïble èxit, amb el circ Ringland.
Però la col.lecció de carruatges d'època demana ser mostrada al públic. La família es reuneix i
decideix fer un canvi radical. Luis Raluy Iglesias aporta al món del circ una altra novetat, aquest
cop basada en el passa, i crea el " Circ Museu Raluy". El primer circ.museu del món.

INFORMACIÓ PRÀCTICA

Com sigui que els horaris són molt canviants, en funció dels dies de festa, us els incorporem a la
notícia per facilitar-vos la consulta a cartelleres.

ÀLTIUS

Del 4 de desembre al 14 de febrer

Port Vell Passeig de Colom Moll de la Fusta

Dijous (dia de l'espectador) i divendres a les 18.30h

Dissabte a les 17h i a les 19h30

Diumenges i festius a les 12:15h i les 17h

Més detalls dels horaris durant les dates de nadal a www.raluy.com

Dies amb funcions especials

Dilluns 7 de desembre: 17h i 19.30h

Dimarts 8 de desembre: 12,15 i 17:00

Dijous 24 de desembre: 17h i 19:30h

Dicendres 25 de desembre: 17h i 19:30h



Dissabte 26 de desembre: 12:15h, 17h i 19:30h

Diumenge 27 de desembre: 12:15h, 17h i 19:30h

Dilluns 28 de desembre: 17h i 19:30h

Dimarts 29 de desembre: 17h i 19:30h

Dimecres 30 de desembre: 17h i 19.30h

Divendres 1 de gener: 17h i 19:30h

Dissabte 2 de gener: 17h i 19:30h

Diumenge 3 de gener: 12,15h 17h i 19:30h

Dilluns 4 de gener: 17h i 19:30h

Dimarts 5 de gener: 17:00h i 19:30h

Dimecres 6 de gener: 12.15h 17:00h i 19:30h

Dijous 7 de gener; 17.0 i 19.30

Divendres 8 de gener: 17.00 i 19:30

No hi ha funció els dilluns, dimarts, dimecres (excepte dies amb funcions especials), ni els dies 31
de desembre i 5 de gener

Preus

Tribuna B: nens 8, adults 15

Tribuna A: nens 8, adults 20

Cadires: nens 15, adults 25

Llotges: nens 20, adults 30

Venda d'entrades a les taquilles del circ (609 329 343/609 321 207), obertes d'11:00 a 13:00 i a
partir de les 15:00. També es poden adquirir a www.raluy.com


