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E S P E C T A C L E S  /  t e a t r e

Els Raluy
tres circs en ruta
per Jordi Jané

E l 23 de novembre moria a Barcelona Carles Raluy, 
director i presentador del Circ Històric Raluy. El 
seu germà Francis va gestionar el circ fins a mit-
jan febrer d’enguany, en què l’empresa va passar 

a mans de la vídua i la filla d’en Carles, Melita Chy i Rosa 
Raluy, amb la nova marca Circ Històric Rosa Raluy. Per la 
seva banda, Francis Raluy recomença de zero amb la marca 
Circ Clàssic Raluy.

Resseguim la història d’aquesta família circense des 
dels orígens fins a l’actualitat.

Cinc generacions d’artistes
La nissaga s’inicia amb el saltimbanqui Francesc Raluy 
Castán (1878-1951), que voltava món amb un os i una ca-
bra. Casat amb Francesca Iglesias Meda (1880-1970), un 
dels seus vuit fills va ser l’acròbata a les barres fixes Lluís 

Raluy Iglesias «El tigre de Sant Adrià» (1911-1984). Tots 
quatre fills de Lluís Raluy i Marina Tomàs i Jorba (1920-
2013) s’han dedicat al circ: Lluís (el clown «Lluïset», 1942), 
Carles (1944-2019), Eduard (1948) i Francis (1954).

Després d’actuar amb la família en circs d’Europa, 
Àfrica i Àsia, el 1973, Lluís Raluy Iglesias munta circ propi 
a Portugal: el Circo Alabama, transformat en Circo Mos-
covo el 1974, denominat Circo de Moscú en passar el 1975 
a Espanya (un nom «por razones obvias» canviat a corre-
cuita pel de Circo Ringling) i una mica més tard rebatejat 
com a Circo Ringland per «copyright reasons».

A la mort de Lluís Raluy Iglesias el 1984, el seu fill 
Eduard (secundat a etapes pel germà Francis) funda el 
Circo Williams i s’estableix a Mallorca fins al 2011. Men-
trestant, els germans Lluís i Carles Raluy, amb les res-
pectives esposes i filles, continuen amb el Circo Ringland 
fins que («cap al 1987», segons informacions directes de 
Carles Raluy i William Giribaldi) el transformen en Circ 
Raluy i li confereixen l’estètica 1900 amb què han triom-
fat per mig món.

La quarta generació de la nissaga Raluy la formen Rosa 
(1972, filla de Carles Raluy i l’acròbata xinesa Rosemary 
Chy «Melita») i les filles de Lluís Raluy i la ballarina an-
glesa Barbara Rastall: Louisa (1969) i Kerry (1979). La cin-
quena generació comença amb Niedziela (1993) i Emily 
(1995), filles de Louisa Raluy i Jerzy Swider, i continua 
amb les filles de Rosa Raluy i William Giribaldi: Kimber-
ley (1997) i Jillian (1999). També són de la cinquena ge-
neració Benicio (2007) i Charmelle (2008), fills de Kerry 
Raluy i l’acròbata aeri francès Jean-Cristophe Fournier.

El Circ Raluy (1987-2016)
El respecte per les essències del circ tradicional que Lluís 
Raluy Iglesias va transmetre als seus descendents ha anat 
conformant un producte escènic que propicia una intensa 
comunicació entre artistes i espectadors. La concepció ar-
tesanal i la mitjana de qualitat artística dels seus especta-

«Tres carpes de circ 
recorrent el país configuren 
una situació inèdita en el 
panorama del nostre circ 

tradicional.»
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cles, sumades a una estimable ètica laboral i de mercat, 
han fet del Raluy un paradigma de la renovació del circ 
clàssic als Països Catalans i, alhora, un notable referent 
en el panorama internacional.

Aquesta família defuig tant l’elitisme com la banali-
tat. No concep el circ com a espectacle infantil perquè ha 
comprovat que una producció de qualitat pensada per a 
adults també arriba a la mainada i l’emociona, a més de 
contribuir a la seva formació estètica i sensible. És una 
opció que, parafrasejant el clown Lluís Raluy «Lluïset», 
«sembla molt difícil, però en realitat no és gens fàcil».

D’altra banda, tot i la convençuda adscripció clàssica, 
els Raluy mantenen bones relacions amb el circ contem-
porani català i sovint en contracten artistes (Los Galindos, 
Claret Clown, Duo Drilok o Monti & Cia., entre d’altres).

Carles Raluy, empresari i Monsieur Loyal
Vaig conèixer la família Raluy el 1977 al seu Circo Rin-
gland, en ocasió d’una crònica per a la revista «Oriflama». 
Vam iniciar l’amistat el 1996 a Saragossa i la vam comen-
çar a consolidar el 1997 arran del debut del Circ Raluy a 
les Fires de Sant Narcís de Girona. A la crítica d’aquella 
funció vaig dir: «Un mesurat Carles Raluy presenta l’es-
pectacle en un català que delata llargues estades pel món» 
(«Avui», 28 d’octubre de 1997). El cas és que parlant amb 
ell després d’aquella funció, sense adonar-me’n, em vaig 
convertir en el seu vigilant lingüístic: durant els especta-
cles, a més de prendre notes per a la meva crítica, també 
anotava els aspectes lèxics, sintàctics, prosòdics i termino-
lògics que calia comentar-li. Vam tenir l’última d’aquestes 
converses a l’Hospitalet de Llobregat el 31 de març de 
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2019, abans d’una gira per les Illes de la qual ell tornaria 
ja molt malalt.

Nascut a Sant Adrià de Besòs el 1944, Carles Raluy 
va dedicar tota la vida al circ. Persones que el coneixien a 
fons opinen que era un home cautelós i conservador, però 
la cautela és imprescindible per a l’empresari de circ tra-
dicional (un ofici en què es barregen art, economia i aven-
tura, que vol capacitats organitzativa i de reacció davant 
dels imprevistos i que demana mans de ferro o de seda en 
funció de cada circumstància). Quan dues desgràcies con-
secutives t’arruïnen econòmicament família i negoci (un 
tifó els va destruir tot el material a Hong Kong el 1960 i 
la riuada de setembre de 1962 se’ls va emportar la casa de 
Sant Adrià), els ulls se t’acostumen a mirar lluny i t’aveses 
a equilibrar gosadia i precaució.

Una precaució que se’m va manifestar molt durament 
el desembre de 2004, quan em va perpetrar gairebé un 
consell de guerra a la seva caravana perquè, segons ell, 
jo estava muntant «una associació per anar contra el circ 
tradicional» (tot al contrari: precisament l’havia pujat a 
veure a Girona per animar-lo a formar part de l’Associa-
ció de Professionals de Circ de Catalunya, que en aquell 
moment estàvem gestant des de l’Ateneu Popular Nou 
Barris). No s’hi va associar fins a l’octubre del 2015: algú 
amb més traça que jo el va poder convèncer que una de 
les fortaleses del nostre circ és, precisament, la diversitat 
de tendències i formats.

Però, malgrat les cauteles, sovint em feia confidèn-
cies o consultes sobre alguns temes empresarials que el 
preocupaven i, d’altra banda, vaig tenir el plaer de col-
laborar-hi preparant el retorn de l’amazona Paulina Schu-
mann (Nadal de 1998-1999) i configurant l’espectacle 
«Homenatge a Joan Brossa» (temporada 2001-2002). En 
Carles em va demostrar generositat tant aquestes dues 

vegades com quan em va oferir la vela del Raluy per a pre-
sentar-hi llibres o per a les pràctiques dels meus alumnes 
de dramatúrgies de circ de l’Institut del Teatre.

El 2016 va heretar l’emblemàtic London Bar (Nou de 
la Rambla, núm. 34, Barcelona), testat per la propietària, 
Elionor Bertran, sabedora que el local tenia un fort sig-
nificat sentimental per a la família Raluy. En efecte, pel 
veïnatge amb les nombroses oficines de contractació que 
durant la primera meitat del segle XX operaven al carrer 
Nou de la Rambla (Dorix, Morell, Latorre, Sala, etc.), el 
London havia estat molt freqüentat per cantants, còmics, 
actors i gent de circ. Va ser precisament al London on, 
el 1931, Lluís Raluy Iglesias —el pare d’en Carles— va 
contactar amb els barristes Oliveras, amb els quals es  
va introduir als circuits circenses.

Carles Raluy va reinaugurar el London Bar el maig 
del 2018 amb la intenció de conservar-ne l’estètica mo-
dernista i la vinculació al circ. Ara és la seva filla Rosa 
qui ha de decidir el futur d’aquest històric espai del Raval 
barceloní.

El final d’una etapa
La mort de Carles Raluy és un destret que se suma a les 
turbulències viscudes recentment per aquesta empresa fa-
miliar. El maig del 2016, el Circ Raluy es dividia en dos: 
el Circ Històric Raluy, comandat per Carles Raluy, i el Circ 
Raluy Legacy, pilotat per Louisa i Kerry (les dues filles 
de Lluís Raluy i Barbara Rastall). Una segona escissió es 
concretava el 31 de març de 2019, quan la filla i el gendre 
de Carles Raluy (Rosa Raluy i William Giribaldi, amb les 
filles Kimberley i Jillian) deixaven el Circ Històric Raluy 
per crear el Teatre-Circ Rosa Raluy, que debutava a Santa 
Susanna (Maresme) l’1 de juliol del mateix 2019 amb l’es-
pectacle «Vekante», que cinc mesos després (18 de desem-
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bre de 2019) rebria el premi Zirkòlika al millor espectacle 
de circ en vela. Rosa i William han aparcat temporalment 
el Teatre-Circ Rosa Raluy per fer-se càrrec del Circ Histò-
ric Raluy que, dirigit per ella, debutava a Mataró el 27 de 
febrer passat. 

En el moment de lliurar aquest article, Francis Raluy, 
secundat pel portuguès Sandro Roque i Sandro Raluy (fill 
de l’esmentat Eduard), té previst debutar al Vendrell amb 
el Circ Clàssic Raluy a mitjan mes de març.

Tres Raluys a la carretera
Actualment, doncs, al públic català se li ofereixen tres pro-
postes sorgides de la mateixa —i llargament experimen-
tada— estructura circense familiar. Si el Raluy Legacy va 
afegint espectacularitat a la fórmula que ha caracteritzat el 
Circ Raluy des de 1987, Rosa Raluy vol aportar creativitat 
personal a l’estètica del Raluy Històric. Alhora, Francis 
Raluy té la voluntat de seguir una línia de circ a l’antiga 
amb el seu Circ Clàssic Raluy.

Tres carpes de circ recorrent el país configuren una 
situació inèdita en el panorama del nostre circ tradicional. 
Ho diré amb tota la prudència i salvant totes les distàn-
cies: entre els anys quaranta i els setanta del segle passat, 
empreses catalanes molt actives com la dels Amorós-Sil-
vestrini o les diverses incursions barcelonines de l’olotí 
establert a Madrid Juan Carcellé, no podien ni tan sols 
somniar un circ expressat en català —i, encara menys, 
elaborat amb una visió internacional des d’una òptica ar-
tística catalana.

Cal ser conscients que som davant d’una ocasió mag-
nífica. Independents entre si, però totes tres Raluy, les 
tres empreses s’enfronten al repte d’eixamplar el nostre 
circuit circense amb propostes que continuïn seduint 
l’espectador del Raluy de sempre tot conquerint nous pú-
blics, assentant tres maneres originals i diferenciades de 
fer circ i superarnt la mitjana de qualitat a què ens havia 
acostumat el Circ Raluy. És un futur tan incert com esti-
mulant i prometedor.

ELS GEGANTS
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Els gegants, com els dinosaures, ara ja no existeixen. De ge-
gants, com de nens i nenes, n’hi havia de tota mena. Alguns 
eren dormilegues, d’altres vergonyosos, uns només netejaven, 
els altres només cantaven... Descobreix alguns dels gegants 
més entusiastes, divertits i esbojarrats que han existit mai!
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