
20   Dijous 18 i Divendres 19 d’abril del 2019

Oci, temps lliure, 
vida & cultura

El temps segueix passant, però 
dins la carpa del Circ Raluy Le-
gacy s’atura. D’ençà dels anys 60, 
l’espectacle ha passejat sobre car-
ruatges d’època arreu del món 
fent riure a grans i petits. El pare 
del circ, Lluís Raluy, donava la 
benvinguda als nens que s’apro-
paven a donar-li la mà i el somriu-
re li esquitxava d’arrugues el ros-
tre. Darrere el maquillatge blanc i 
el vestit de pallasso, s’amaguen 77 
anys abocats a la passió circense 
que ha vist néixer i créixer el Raluy 
Legacy.

La fórmula màgica arrencava 
amb la parella de germans Raluy 
més jove. Els nens simulaven que 
llegien un llibre i tot seguit co-
mençava un garbuix de movi-
ments d’artistes que entraven i 
sortien fins a formar, al bell mig 
de l’escenari, una atracció de ca-
vallets. L’humor mantenia el pú-
blic atent a l’espectacle amb les 
bromes contínues del Mag Maxi i 
del duo del manaire Jurek i Sandro 
Roque, que es barallaven cons-

tantment perquè un era massa 
seriós i l’altre, molt esbojarrat.

La bellesa de l’espectaculari-
tat ve de la mà del trio d’ucraïne-
ses Lipstick amb figures de con-
torsionisme i equilibri que tallava 
l’alè al públic. Les germanes Emily 
i Niedziela Raluy ballaven fla-
menc sobre monocicles de fins a 
dos metres d’alçada. Un àgil Lluís 
Raluy apareixia en escena amb el 
seu bastó Vinecapaquí i entendria 
l’ambient. 

El circ té el seu punt fort en 
l’acrobàcia. Pasha Voladas, amb 
quatre barres en forma de qua-
drat a poc més de dos metres d’al-
çada, volava d’una banda a l’altra 
en salts. La Troupe portava l’es-
sència de Cuba a través del gron-
xador rus. La directora del circ, 
Louisa Raluy, s’emportava el pro-
tagonisme amb l’espectacle d’il-
lusions, on feia aparèixer i desa-
parèixer la gent entre fum, caixes, 
foc i punxes. Tots junts fan un circ 
cada cop més jove i més savi.

Pasha Voladas fent acrobàcies a la carpa del circ / VICTÒRIA ROVIRA

L’any 1975, el Circ 
Museu Raluy es va 
endinsar a Espa-
nya, concretament 
a Catalunya, 
després d’una gira 
que els va portar 
per tot el món

El trio Lipstick 
tallava l’alè al 
públic amb figures 
de contorsionisme 
i equilibri

CIRC  ‘La fórmula màgica’ és la nova gira que engega 
la família Raluy i que està recorrent tot Catalunya 
amb carruatges del segle passat. A Sabadell seran 
a l’esplanada de l’Eix Macià ins al 28 d’abril

El Circ Raluy 
Legacy no envelleix
Ainhoa Santín Navarro  •  @ainhosn   #LaFormulaMagica  #CircRaluyLegacy

No hi puc deixar de pensar
Als germans Coen no se’ls reconeix 
pel seu optimisme, precisament.  
La parella de directors ha construït 
una carrera ilant fatalitat i humor 
negre: dos elements que conjuren a 
‘La balada de Buster Scruggs’, el 
seu darrer treball. Disponible a Net-
flix, és un ‘western’ atípic, travessat 
de dalt a baix de mort i cinisme.

Guillermo Altarriba, periodista
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