
cultura
27ara  DILLUNS, 25 DE NOVEMBRE DEL 2019

ya

DANIEL ROMANÍ

Catalunya
Industrial

Una guia per descobrir  
la industrialització a casa nostra

La guia per descobrir 
la Catalunya 

industrial, amb l’ARA

PATRIMONI

El patrimoni industrial de Catalunya és pai-
satge i història, pedres i conflictes, economia 
i ciència. El periodista Daniel Romaní el va 
documentar en una sèrie de reportatges pu-
blicats a l’ARA que Viena Editorial ha aplegat 
al llibre Catalunya industrial, que es podrà 
aconseguir amb el diari de l’1 de desembre al 
8 de gener per 17 euros. Guia fonamental per 
descobrir aquest patrimoni, el llibre recor-
re gairebé una cinquantena de llocs del país, 
de la fàbrica de dinamita Nobel de Portven-
dres al celler cooperatiu de Gandesa, de la 

tèrmica Roca Umbert de Granollers a la fà-
brica de llanes d’Arsèguel. 

Tal com recorda al pròleg el di-
rector adjunt de l’ARA, Igna-

si Aragay, tot aquest llegat 
ha contribuït a posar-lo 
en relleu el Museu Nacio-
nal de la Ciència i la Tèc-
nica (mNACTEC). Dani-
el Romaní mateix partici-

parà en la presentació del 
llibre al cafè del Teatre-

Auditori de Sant Cugat el 30 
de novembre a les 20 h. Tam-

bé hi intervindran Jaume Perar-
nau (director del mNACTEC), Josep 

Manuel Rueda (director de l’Agència del Pa-
trimoni Cultural) i Carme Gilabert (directo-
ra de l’Ecomuseu-Farinera de Castelló 
d’Empúries).e
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pare, Luis Raluy, el tigre de Sant 
Adrià, i posteriorment amb el Circ 
Raluy pròpiament dit, un projecte 
familiar que va aconseguir gua-
nyar-se l’estima del públic gràcies a 
la cura amb què tractava totes les 
arts circenses, un material sensible 
que demana tacte i mesura. 

L’any 2016 la companyia es va di-
vidir: el Carlos va tirar endavant el 
Circ Històric Raluy, i el Luis, el ger-
mà gran, el Circ Raluy Legacy. Tots 
dos, això sí, mantenint el segell fa-
miliar i fent honor a l’aventura que 
havia posat en marxa el pare, Luis 
Raluy Iglesias. “El que ens mou és la 
voluntat de reviure els temps pas-
sats i de crear un ambient d’èpoques 
antigues a través de l’espectacle”, 
explicava fa dos anys Carlos Raluy a 
propòsit de l’espectacle Fortius, un 

homenatge al circ de la dècada del 
1930 que va estrenar el 2017 amb el 
Circ Històric Raluy. Aquest respec-
te pel circ és el que ha dut la família 
a mantenir l’estrena de l’espectacle 
Un viatge pel temps, les representa-
cions del qual començaran el 29 de 
novembre al Moll de la Fusta de 
Barcelona. “És el que el Carlos hau-
ria volgut”, afirma la família. 

“Vaig néixer al circ i sempre he 
viscut entre caravanes i carruat-
ges”, deia Carlos Raluy. Tot havia 
començat una mica abans, als anys 
30, quan el pare va fer realitat el 
somni de dedicar-se al circ, primer 
com a acròbata amb els Keystone, 
que havia conegut al bar London 
del Raval barceloní. Ja als anys 70, 
i amb la implicació total de la famí-
lia, va fundar el Circ Ringland, pas 
previ al Circ Raluy i al Circ Museu 
Raluy, una col·lecció de carruatges 
històrics que es va convertir en la 
marca estètica de la família. Amb 
els anys, la carpa i els carruatges 
dels Raluy es van convertir en 
un element imprescindible 
del paisatge artístic nada-
lenc de Barcelona. I, pa-
ral·lelament, van anar re-
collint tota mena de reco-
neixements, com ara el 
Premio Nacional de circ 
que atorga el ministeri de 
Cultura, un premi Max, la 
Creu de Sant Jordi i el premi 
Ciutat de Barcelona.  

Passió pel circ d’època 

A partir de la passió pel circ d’èpo-
ca del pare, el Carlos va començar 
a pensar en la possibilitat de crear 
“un circ inspirat en el passat, un es-
pai per gaudir dels números 
d’acrobàcia, malabars i màgia més 
sorprenents i innovadors però que, 
amb la seva estètica i la seva pure-
sa, transportessin a altres mons i 
èpoques”. Justament és el que va 
aconseguir amb el Circ Històric 
Raluy, que a més buscava la proxi-
mitat. “No ens agraden els circs 
grans amb més d’una pista. Volem 
tenir els espectadors a tocar per-
què entrin en aquesta atmosfera 
captivadora, de somni, familiar i 
íntima”, deia Carlos Raluy.e

Carlos Raluy vestit de cap de pista en una de les caravanes històriques 
del Circ Raluy. MARTA PÉREZ / EFE

Membre d’una nissaga circense, des 
del 2016 dirigia el Circ Històric Raluy

OBITUARI

Carlos Raluy era el cap de pista, el 
mestre de cerimònies, el director 
de tot plegat. “S’ha entregat al circ 
al llarg de tota la seva intensa vida”, 
deia ahir la seva família en el comu-
nicat en què anunciava que Carlos 
Raluy havia mort dissabte a Barce-
lona als 75 anys. L’escrit, signat per 
la seva dona, Militta Chy, la seva fi-
lla Rosa i el seu germà Francis, la-
mentava la pèrdua d’un dels repre-
sentants de la segona generació 
d’una nissaga entregada a la pista. 
Efectivament, Carlos Raluy, nascut 
a Sant Adrià de Besòs el 1944, va 
viure per al circ, primer com a he-
reu de la tradició iniciada pel seu 
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Amb l’ARA 

El llibre ‘Catalunya 
industrial’, guia per 

descobrir el patrimoni 
industrial, es podrà 
aconseguir de l’1 de 

desembre al 8  
de gener per  

17 €

Mor Carlos Raluy, un 
cap de pista de llegenda
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