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Aquesta setmana ha arrencat el 
popular reality show Gran Her-
mano, que ja arriba a l’edició nú-
mero 16, al canal de televisió Te-
lecinco. D’entre els nous concur-
sants que compartiran la casa de 
Guadalix de la Sierra, hi ha una 
tortosina, Niedziela Raluy Swider, 
de 22 anys. 

Tot i que va nàixer a Tortosa, 
ella mateixa reconeix al seu ví-
deo de presentació per al progra-
ma (disponible a la web del rea-
lity) que per circumstàncies de 
la vida mai no hi ha viscut.  

Molt atractiva, i aparentant 
una mica més edat de la que té, 
Niedziela assegura que li encan-
ta anar de compres, cantar, ba-
llar, l’esport i els animals i es de-
fineix com una persona valenta, 

independent, alegre, social, pre-
sumida i també una mica perfec-
cionista, ja que, com ella reco-
neix, «prefereixo arribar tard als 
llocs que lletja». 

El que més la diferencia dels al-
tres concursants del programa, pe-
rò, no és la seua personalitat, el 
seu físic o la seua procedència, 
sinó la seua professió. Niedziela 
és artista de circ, la cinquena ge-
neració de la família Raluy, un 
circ reconegut a nivell mundial, 
i realitza un número de patinat-
ge artístic, de corda i de monoci-
cle amb la seua germana Emily.  

Tot i que la seua faena a la fa-
ràndula l’ha obligat a portar una 
vida nòmada, establint-se a pocs 
llocs amb tot el que això compor-
ta, la jove assegura que no canvi-
aria per res del món la seua pro-
fessió al circ.  

«Al Raluy estem tots molt units 
i som una gran família», explica 

Niedziela. «I la meua família és 
molt important per a mi, són els 
meus amics, els meus companys 
de faena... el meu tot». 

Ara, la seua família està treba-
llant en una illa al costat de Ma-
dagascar i aquest serà el primer 
cop que viurà a una casa fixa, la 
del programa Gran Hermano.

El popular ‘reality show’ compta amb una participant nascuda a Tortosa que, a més, forma part de 
la cinquena generació de la família d’artistes del Circ Raluy, establerts a l’Aldea més de trenta anys

REPORTATGE | La jove concursant a ‘Gran Hermano’ realitza números de patinatge artístic i en monocicle

Niedziela: la tortosina de GH 16

La imatge de presentació de la jove participant a ‘Gran Hermano’.  
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Niedziela, la seua germana Emily i la seua mare a Tortosa, el 2002. 
FOTO: JOAN REVILLAS
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El president dels regants de l’Esquerra de 

l’Ebre, José Pedro Castells, deixa el càrrec 

■ El president de la Comunitat 
de Regants de l’Esquerra - Sindi-
cat Agrícola de l’Ebre, José Pe-
dro Castells, ha anunciat que dei-
xa el càrrec després d’haver for-
mat part durant una dècada dels 
òrgans de govern de l’entitat. 
Castells, que ocupava la presi-
dència des de novembre de 2013 
després de vuit anys encapçalant 
el Sindicat, ha adduït motius per-
sonals. «És el moment de donar 

el relleu i aprofitar el nou temps 
que em brinda la jubilació».  

Fins a la pròxima junta pre-
vista al novembre, assumirà el 
càrrec l’actual vicepresident, Xa-
vier Curto. Paral·lelament, el vi-
cepresident del Sindicat de Regs, 
Víctor Delsors, també ha presen-
tat la seva dimissió. 

Castells ha agraït el suport, la 
col·laboració i la confiança als 
membres del govern dels regants.  

«S’ha complert tot tal com pen-
sàvem i vam dir: hem solucionat 
la qüestió financera, hem reac-
tivitat les obres de revestiment i 
hem recuperat la pau social», ar-
gumenta.  

També ha subratllat la capa-
citat d’un equip de gent «il·lusi-
onada i compromesa», per fer 
front als reptes pendents: la ges-
tió de l’aigua al delta de l’Ebre o 
l’amenaça del caragol poma.–ACN 

Els Raluy, una llarga 

nissaga dedicada al circ

■ El circ Raluy és una nissaga 
iniciada per Francesc Raluy 
Castán. El seu fill Lluís, juntament 
amb la seua dona Marina To-
màs, van revolucionar el clàs-
sic número de l’home canó incor-
porant-hi un segon projectil hu-
mà, número amb què van 
triomfar en molts circs d’Euro-
pa en el període d’entreguerres.  

Després de diferents noms i 
etapes, la família va adoptar el 
del cognom Raluy el 1992, quan 
van actuar a Vilanova i la Gel-
trú en ocasió dels Special Olim-
pics, i van consolidar una estè-
tica reflectida en els vehicles i 
les instal·lacions com a Circ-
Museu Raluy.  

De 1975 a 2010 el circ va es-
tablir la seua base a l’Aldea, en 

uns terrenys ubicats al costat 
de la N-235 entre l’autopista AP-
7 i el nucli urbà. És durant aquest 
etapa quan va nàixer la jove 
Niedziela i la seua germana Emily. 
Però un seguit de robatoris i 
d’actes vandàlics sense solució 
als seus carruatges i caravanes 
van fer decidir la família a tras-
lladar-se des de les Ter-res de 
l’Ebre fins a Forallac (Baix Em-
pordà). 

Els membres de la família han 
rebut importants guardons com 
el Premio Nacional de Circo del 
Ministeri de Cultura el 1996, el 
premi Max de les arts escèni-
ques de la Societat General d’Au-
tors i Editors el 1999, la Creu de 
Sant Jordi el 2007 i el premi Ciu-
tat de Barcelona 2014.

Sempre ha portat 
una vida nòmada, 
així que serà el 
primer cop que viu 
en una casa fixa

Imatge d’arxiu de José Pedro Castells, llavors president del Sindicat de 
Regs (esquerra), amb Lluís Pegueroles i Xavier de Pedro. FOTO: ACN


