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El Raluy Legacy arriba a
Manresa amb la llum del
manresà David Garriga

UNA CARAVANA QUE ES FA MIRAR El Raluy Legacy és una carpa i una caravana de
rulots i camions d’època. Un museu sobre rodes ple de relíquies en marxa

El circ Raluy torna a Manresa.
Aquests dies, als Trullols, s’ha ins-
tal·lat l’entranyable carpa i la ca-
ravana de vehicles històrics que
porta la companyia. Entre d’altres,
dos camions d’abans de la prime-
ra guerra mundial i un piano cen-
tenari que funciona cada dia amb
una partitura perforada. Una joia.

Torna el circ i la seva màgia a
partir de dijous i durant 10 dies a
Manresa. I torna, com sempre,
amb la renovació imprescindible
perquè sempre sembli igual i sigui
sempre diferent. En aquesta oca-
sió arriba manresanitzat, llumi-
nosament manresà. David Garri-
ga, un jove manresà de 28 anys
que ha estat vinculat a diferents
iniciatives esportives (entre d’al-
tres, és àrbitre de bàsquet) i de la
ciutat (va ser l’impulsor del darrer
concert dels Esquirols a la ciutat),
viatja amb la caravana dels Raluy.
És el reponsable de la il·luminació
en cada sessió. Per ell passa que el
focus segueixi l’artista i que la il·lu-
minació creï el clima adequat en
cada número. 

El circ arriba amb alguns can-
vis. D’entrada, aquesta tempora-
da hi ha dos Raluy totalment in-
dependents. Dues propostes de
circ. La família havia crescut i els
va semblar que la millor opció era
fer voltar dues carpes, una amb el
nom d’Històric Raluy, l’altra, la
que arriba a Manresa, com a Ra-
luy Legacy. Un llegat que incorpo-
ra la història de les cinc genera-
cions de la família dedicades al
circ, amb la modernitat de les ge-
neracions més joves d’artistes,
també Raluy, que barreja l’art cen-
tenari amb l’espectacularitat  d’al-
guns dels números que són ben a
la vora de l’inversemblant. Un
gimnasta únic,  patinadores que
volten a velocitats de màxim risc,
un futbolista que arriba a enfilar-
se a la part més alta d’un fanal

amb la pilota enganxada al peu,
els acròbates que ens enlluernen,
un particular presentador vingut
d’argentina amb una xerrameca
encisadora que combina amb la
màgia, l’humor del segle XXI que
ens arriba de Portugal, o l’entra-
nyable pallasso blanc que surt a
l’escenari cada dia, malgrat l’edat,
per deixar constància d’on ve tot
plegat. És el pare del circ, en Lluís
Raluy.

El circ, com a mínim el circ
d’avui, és una proposta de sumes,
on la majoria d’artistes també fan
algunes feines d’animació a l’en-
trada, o venen cotons de sucre o
boses de patates. I aquí s’hi barre-
gen els de la faràndula i els tècnics,
que també contribueixen a l’en-
trada amb els seus vestits de bo-
tons brillants. El mateix Garriga
està a l’entrada amb frac i barret
de copa i fa el control de les
entrades abans de posar-
se a portar el canó i la tau-
la de llums. 

David Garriga,  que
va ser hereu de Man-
resa i ha estat vincu-
lat a alguns mitjans
de comunicació de la
ciutat,   ha fet la seva
pròpia aventura.
Com a mínim un
any estarà por-
tant els llums del
circ.

Ara sap què vol dir viure en una fa-
mília de circ, amb gent de dife-
rents països, amb artistes i tècnics,
com el Dinkov, de Bulgària, de 55
anys, que va embarcar-se a la ca-
ravana ara en fa deu per un temps
en principi molt més curt. La crisi
el va fer fora del seu país, on hi va
deixar la família, i ara suspira per
tornar-hi, un cop  els ha pogut aju-
dar econòmicament des de la dis-
tància. Ell també és el circ.  

Garriga viu el circ i al circ, viatja
per Catalunya amb la idea de viu-
re «una experiència» i de «formar-
se en un nou ofici». «Estava a
l’atur, m’ho va dir un amic, i en tres
dies estàvem vivint la primera nit
d’estrena». De moment, una àni-
ma manresana amb llum sobre

els 9 metres de diàmentre de
pista i els 30 de la carpa.

El circ ofereix a partir de dijous un espectacle envoltat de l’atmosfera
única d’aquesta vela amb números de gran dificultat i plasticitat

MAXI
«Al Raluy, la gent hi ve 
predisposada»
 El circ és una manera molt
particular d’arribar al públic, i
aquest circ és molt maco. Un
actor, un mag necessita el pú-
blic, però és que aquí només
per ser al circ Raluy el públic ja
arriba totalment predisposat»,
explica Maxi, un xòuman argen-
tí que és l’ànima de la proposta
del Raluy Legacy. 
Ve del món del teatre, de la mà-
gia, i ha estat dos anys a Angla-
terra en un circ clàssic. Era la
seva primera experiència a la
carpa. Ara fa un any que és amb
els Raluy. «Fa molts anys que
faig espectacles, però el circ et
permet perfecionar perquè fas
moltes funcions. A més a més,
m’hi diverteixo molt».

LOUISA RALUY 
Responsable de 
la direcció artística
 Louisa Raluy, filla de Lluís Raluy,
apareix a l’espectacle amb la gran
làmpara fent estètics exercicis en al-
çada. Louise és avui una més de les
artistes, però al mateix temps és una
de les dues directores artístiques. El
dinamisme, la plasticitat de l’especta-
cle depenen en bona part d’ella i de la
seva germana Kerry. 
Kerry, per la seva part, té a l’especta-
cle un elegant número de teles, amb
la seva parella Jean Cristophe. Però
Louise i Kerry són les que veuen l’es-
pectacle des de la porta central i, des-
prés de cada funció, en fan balanç.  

Re
po

rt
at

ge
 fo

to
gr

àf
ic

 d
’E

N
R

IC
 B

A
D

IA

ENRIC BADIA. MANRESA

EL REPORTATGE

Regió7DIMECRES, 22 DE MARÇ DEL 201732



Va néixer a Tortosa. Perquè el circ
estava allà. És la cinquena generació
d’artistes. Apareix amb la bicicleta so-
bre cable amb la seva germana Emily
en un número amb bicicleta, però, so-
bretot, presenta un espectacular nú-
mero que protagonitza amb la seva
germana Emily sobre una petita pista
circular. Elles, que no havien ni patinat
ni esquiat mai perquè al pare li feia por
que es lesionessin, han fet ara un nú-
mero de patinatge. Ara, patinar, allò
que se’n diu patinar, «no sé pas si ho sa-
bríem fer».

Cinquena generació Raluy. Sempre
ha viscut al circ?

Fan il·lusió tantes generacions. Sí,
sempre he estat al circ familiar. De fet vaig
néixer a Tortosa perquè és allà on aquells
dies hi havia el circ. 

I en un circ, coses bàsiques, aquelles
que fan els nens, com és anar a escola,
com es fan?

Buf, no ho hem fet. En una etapa van
intentar muntar un vagó del circ que fos
una escola i ens van posar un professor.
Em sembla que era a Noruega. Aleshores
tenia 10 anys, però va ser horrible. Era
com tancar-me al circ i no sortir.  

I com heu fet la formació fins a ESO?

Anava canviant d’escola
cada 15 dies i, a final de curs,
m’examinava a Tortosa. Això
m’ha permès estudiar i fer moltes
amistats. Així, quan viatjo em trobo amb
les meves amigues. De Manresa també
en tinc. Molt bones amigues, per cert. 

I amics del món del circ...
Jo pràcticament no tinc amics de circ.

Els meus amics fan altres coses, parlem
d’altres coses. I està molt bé.

Ara tens 23 anys. El seu món és la car-
pa del Raluy? 

Sí. Ara ja sí. M’agrada el que faig,
m’agrada crear, entrenar, presentar-ho a
la pista i tot això. El meu pare ens entrena
i ho preparem amb la meva germana. He
fet alguna cosa de circ, però la meva es-
cola és aquesta carpa.

I a «Gran Hermano», què va passar?
Hi vaig sortir. Passava per una època

una mica inestable i, mig de broma, amb
unes amigues, vaig enviar un currícu-
lum. Em van trucar i tot va ser molt fàcil.

Va arribar endavant en el concurs.
S’ho esperava?

Sí. Vaig acabar tercera. Em va semblar
que ho havia de fer, em donava visibilitat.
La gent jove a qui no li interessava tant el
circ, venen per veure’m. Si GH ha servit
per donar a conèixer el circ, ja està bé. 
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«Vaig estar a ‘Gran Hermano’, 
però la meva vida és el circ»

Niedziela Raluy
 ARTISTA. ESPECTACLE DE PATINS I BICICLETA SOBRE CABLE

El seu domini de la pilota ve del car-
rer. Després de formar-se en l’equip
juvenil del París Saint Germain i no
trobar sortida en el futbol professio-
nal es va plantar sota la Torre Eiffel i
va començar a demostrar el talent
que té per controlar la pilota com
ningú. Té tres rècords del món. Va
sortir del París Saint Germain per-
què no entrenava com li exigien i ell
assegura que volia estudiar.  Va fer
estudis d’informàtica. «Els meus pa-
res van anar de Guinea a França per
donar un futur als seus fills. El futbol
era una oportunitat per convertir-
me en professional, però ho vaig
deixar. No vaig trobar un club on
guanyar-me la vida i vaig començar
a demostrar les meves habilitats
amb la pilota al carrer, als peus de la
Torre Eiffel. M’agradava, guanyava
algun diner, ajudava la família, que
som 8 germans. El meu pare no tre-
ballava, tampoc. També es dedica a
vendre productes africans al ca-
rrer». 
Va acabar estudis d’informàtica,
però no ha treballat mai en aquesta
especialitat. Es va arribar a obrir un
camí amb la pilota als peus, fent
malabarismes, però. De totes mane-
res, la informàtica és aquella base
que li permetrà, creu, guanyar-se la
vida quan les cames li diguin prou.
Ha estat a les televisions, a grans
gales de l’esport i a actes comer-
cials, amb Jacques Chirac o Shakira.
A la Copa del Món de Barsil va tro-
bar-se amb Neymar i Messi: «són
molt únics, però també admiren el
que jo faig», afirma .

Messi i Neymar són
únics, però admiren
el que jo faig

LLUÍS RALUY
El pallasso i pare entranyable
 Pare de les dues germanes que
ara són les responsables del circ i
de la direcció artística, Louise i
Kerry. Passada la setantena, con-
tinua present, de pallasso blanc,
tant testimonial com entranyable.
És el fil que lliga amb la història

Iya Traore
 ARTISTA DEL FREESTYLE

EL BIGOTIS
Entre l’humor i la direcció 

 En Jurek fa parella còmica amb
Sandro, però ell és una ànima del

Raluy. Organitza, dirigeix operacions...
i vetlla pel patrimoni històric de

vehicles i de velles andròmines. És el
pare de Nietziela i Emily Raluy

SANDRO ROQUE
«Fer riure és bo. La rialla cura»
 «Sóc la sisena generació de circ. Vinc de
Portugal i al Raluy hi vaig arribar al Port
Vell gràcies a Monti». És un home Raluy, tot
i que ha tingut una última experiència a la
Xina. «El xou que fem funciona, perquè té
un 70 o 75% de comicitat. «Fer riure i
riure», afegeix, «cura molts mals».

El gimnasta Oneil Reyes s’ha incorporat fa poc a la troupe del circ
Raluy. El seu número consisteix en una combinació de força i
equilibri en alçada. És dels que desperta Oh! d’admiració durant
l’espectacle. És cubà de naixement, però fa anys que volta per
carpes de diferents llocs. L’últim, França. «Faig el que m’agrada».
Va aprendre el domini dels aparells de gimnàstca a l’Escola Na-
cional de Cuba. La vida ha fet que la seva parella, que no és ben
bé de circ, sigui Romanesa. Als 39 anys, està com un jove de 18.

Un cubà que combina força i equilibri

Oneil Reyes
 FORÇA I EQUILIBRI
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