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SUDOKU

Nivell mitjà

Nivell fàcil

Completeu el taulell, 
dividit en nou quadrats, 

omplint les cel·les 
buides amb un número 
de l’1 al 9, sense repetir 

cap número en una 
mateixa fila ni en una 
mateixa columna, ni 

dins de cada quadrat.

29º

Estat del cel
Cel serè o poc ennuvolat per núvols alts i prims de matinada. 
A banda, fins a mig matí hi haurà alguns intervals de núvols 
baixos a la depressió Central i a altres punts de la meitat sud. 
Independentment, creixeran alguns núvols d’evolució diürna al 
Pirineu, Prepirineu i al prelitoral.

Precipitacions
De matinada no es descarta algun ruixat feble i minso a punts 
de la Costa Daurada.

Vent
Fins a migdia bufarà tramuntana moderada amb cops forts a 
l’Alt Empordà. A les Terres de l’Ebre Fins a mig matí bufarà mes-
tral entre fluix i moderat amb algun cop fort fins a primera hora 
del matí.

EL TEMPS 

20º
Màxima Mínima

Anna Ferran
El Circ Raluy Legacy arriba 
avui a Calafell amb la seva úl-
tima producció #TheMagic-
Formula. Fins a l’1 de setembre, 
es podrà veure un espectacle 
que combina números actuals 
carregats d’emocions amb una 
estètica anys 30 que rememora 
l’essència de l’època daurada 
del circ.
—Tornen a Calafell amb 
#TheMagicFormula. Quina és 
aquesta fórmula màgica?
—L’espectacle es diu #TheMa-
gicFormula justament perquè hi 
ha una combinació màgica, que 
fa que el públic repeteixi i vingui 
un cop i un altre. L’any passat ja 
vam ser a Calafell i molta gent va 
venir a veure’ns fins a cinc i sis 
vegades. És un espectacle que 
sempre sorprèn i que té molt 
d’humor. Té la combinació per-
fecta de molts factors perquè el 
públic s’ho passi d’allò més bé.
—Per aquells que no hagin vist 
encara l’espectacle, què els es-
pera?
—Aquells que no l’hagin vist, 
han de venir com a mínim un 
cop i així podran opinar ells ma-
teixos. L’espectacle és viure tota 
una experiència. És un viatge 
en el temps als anys 30, gràcies 
al look i a l’ambient, però tam-
bé gràcies als personatges com 
el mag, el presentador que fa de 
mestre de cerimònies o el clown. 
Cal dir que no és un d’aquells 
espectacles de circ passats de 
moda, sinó que compta amb 

professionals molt ben prepa-
rats, no només del món del circ, 
sinó també d’altres disciplines 
com el teatre, l’esport, el ball. I 
l’espectacle al final és aquesta 
combinació.
—L’espectacle incorpora algu-
nes novetats. Quines són?
—Sempre anem incloent no-
vetats, perquè estem en una 
millora constant. Una d’elles és 
Pietro Vicentini, que juntament 
amb Bigotes, fan un número 
molt còmic. I també tenim al trio 
ucraïnès Higher Flight que fan 
un número de barres fixes que 
requereix molta força i molta 
sincronització. Els números fan 
que estiguis rient tota l’estona, 
t’emocionen i et deixen sorprès. 
Tot l’espectacle és molt d’humor 
i molta emoció.
—També és nova la carpa en la 
qual duen a terme el show. Què 
hi trobaran tots aquells que hi 
entrin?
—La carpa té una estètica dels 
anys 30, de l’època daurada del 
circ. Compta diversos quadres 
antics sobre el món del circ. 
Són les pintures preferides de la 
família Raluy i les hem exposat 
al voltant de la carpa perquè el 
públic els pugui veure. La carpa 
és molt impressionant i de fet, 
molta gent ve a fer-hi sessions de 
fotografia i videoclips. Està molt 
cuidada, amb tot luxe de detalls i 
és veritablement una peça única. 
Quan entres a la carpa t’has de 
deixar emportar, has d’oblidar-
te de tot el que tens fora, gaudir 

de l’espectacle i viure moltes 
emocions. Sents melancolia, 
risc, por. Rius, et preocupes, t’en-
tendreixes. Has de viure l’adre-
nalina i connectar amb els artis-
tes. Com que no és un circ molt 
gran, els tens a prop i es crea molt 
de vincle.
—Juntament amb la seva ger-
mana Emily realitza un els nú-
meros més impressionants de 
l’espectacle. Parli-me’n.
—Abans havíem fet uns núme-
ros acrobàtics sobre patins que 
es van poder veure en programes 
televisius. Però cada any anem 
canviant. El nostre número actu-
al té  molt de risc, perquè anem 
sobre uns monocicles que poden 
arribar als cinc metres d’alçada. 
És una actuació molt visual i amb 
aires andalusos.
—Estan pensant ja en un nou 
espectacle o allargaran la gira 
#TheMagicFormula?
—Aquesta és l’última temporada 
de #TheMagicFormula i quan la 
finalitzem al maig de l’any que 
ve ja no es podrà veure més. Per 
això animem al públic a venir a 
veure’l. El cert és que continu-
em millorant i afegint detalls a 
aquest espectacle però ja tenim 
el cap posat en el següent.

«Quan el públic entri a la 
carpa, s’ha de deixar endur i 

viure moltes emocions»

Niedziela Raluy
Artista del Circ Raluy Legacy

El Circ Raluy Legacy porta fins a l’1 de setembre el seu darrer show 
#TheMagicFormula a Calafell

CEDIDA - DAnI llAó

Niedziela Raluy, amb la seva germana Emily, fent el número d’equilibrisme sobre monocicles.

L’espectacle compta 
amb professionals 
molt ben preparats 
del món del circ, el 
teatre, l’esport i el 
ball

Un home de negocis com Donald Trump ens ha 
mostrat el camí per solucionar el conflicte català 
sense saber-ho. Com no hi havia pensat abans? A 
Trump li agrada Groenlàndia i, com ell creu que 
tot té un preu, ha tret la cartera cridant «Per quant 
m’ho deixes?» i ha mostrat aquella targeta groga 
de CaixaBank. Però es veu que a Dinamarca no 
tenen un terminal TPV adequat (l’acudit dedicat: 
avui a P.B.). Trump s’ha enfadat molt i ha anul·lat 
la visita oficial al país. «O em venen Groenlàndia o 
no hi penso anar», ha cridat a la seva dona men-
tre jugava amb la Play. No cal que us digui que els 
catalans són els millors comerciants del món. Oi? 

Ho dubteu? Aneu al mercat de Bonavista un diu-
menge. El cas és que hem de fer una reunió urgent 
amb el Torra, l’Aragonès, el Riera, la Borràs (fa cara 
de ser bona regatejadora) i, si m’ho permeteu, hi 
aniré jo també, que vaig vendre cotxes abans de 
ser periodista. Llavors, s’acordarà un preu de com-
pra i s’enviarà una oferta per burofax a la Zarzuela. 
Però, ara que hi penso, veient que és més probable 
que Franco torni a la Plaza de Oriente que no pas 
que tinguem la independència, no seria més pràc-
tic vendre en comptes de comprar? Pensem-ho bé. 
Ells ens cobririen de bitllets de 500 euros a canvi 
d’oblidar la independència. Estaríem igual que ara 
però tindríem diners per acabar l’autovia A-27 cap 
a Montblanc, els trens de rodalies no s’aturarien 
cada tres minuts, no caldria tancar plantes d’hos-
pital i, potser, només potser, tindríem prou diners 
per a convèncer l’Ikea perquè vingui a Tarragona. 
I a qui enviaríem a negociar a Madrid? Home, el 
dubte ofèn, al Jordi Pujol!

ELS MANAMENTS DE MOISÉS

Com a mínim que hagin de pagar

MOISÉS PEÑALVER
Periodista


