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Exultant. Seria l’adjectiu
adequat per descriure l’es-
tat d’ànim de Genís Mata-
bosch, director del Festi-
val Internacional del Circ
de Figueres, en la roda de
premsa de balanç d’ahir,
juntament amb l’alcalde,
Santi Vila. De motius no
n’hi faltaven. La despesa
total del festival, que no és
el mateix que el pressu-
post, ha pujat a 285.000
euros, dels quals el taqui-
llatge n’ha cobert poc més
del 50%, mentre que la
resta els han aportat tres
administracions públi-
ques com l’Ajuntament
(25.000), la Diputació i el
Consell Comarcal de l’Alt
Empordà, fins a comple-
tar els 72.500 euros
d’aportació de diner pú-
blic. Les empreses priva-
des han aportat 63.000
euros. En aquest cas,

doncs, l’organització, la
recentment creada Circus
Art Foundation, presidida
pel mateix Matabosch, va
fer un “salt mortal finan-
cer”, i ha caigut dreta. Pe-
rò és que, a més, ja compta
amb el compromís ferm de
l’Ajuntament, anunciat
ahir per l’alcalde Santi Vi-
la, que aquest continuarà
donant suport a la iniciati-
va, i també, segons l’alcal-
de, amb el compromís de
les altres institucions que

aquest any hi han col·labo-
rat, però a les quals s’hi su-
marà la Generalitat de Ca-
talunya, que va agafar
aquest compromís en bo-
ca del Director General de
Promoció i Cooperació
Cultural, Jordi Cabré, que
així l’hi va fer saber a Vila
durant la celebració del
festival del circ.

Matabosch mostrava
ahir la seva sorpresa, ad-
miració i satisfacció per la
resposta de la ciutat da-
vant la celebració de l’es-
deveniment, absoluta-
ment inesperada, i la seva
implicació voluntària i es-
pontània, segons va con-
fessar. Pel que fa a l’assis-
tència, l’ocupació és del
100%, es van posar 14.635
entrades a la venda i el to-
tal d’espectadors en les
deu representacions –nou
a la vela del Castell de Sant
Ferran i una al Teatre El
Jardí– va ser de 14.432 i,
segons Matasboch, van

quedar fora centenars de
persones, de manera que
l’any que ve es plantegen
instal·lar una vela amb
més capacitat. Pel que fa a
la procedència dels espec-
tadors, el gros eren de Fi-
gueres (38%), de la resta
de l’Alt Empordà (23,6%),
de la resta de comarques
gironines (15%) i de la res-
ta de Catalunya (9,6%).
Un 8,9% del públic proce-
dia de fora de l’Estat.

Un altre dels inconve-
nients que es resoldran en
el futur és la numeració de
les entrades, de manera
que els espectadors que
comprin tiquets tindran

adjudicat el seu seient. El
director del festival, que al
mateix temps també n’era
el mestre de cerimònies,
assegura que molts dels
artistes que hi van partici-
par, que actuaven per pri-
mera vegada a Europa,
aconseguiran contractes
amb circs europeus grà-
cies a la seva participació
al festival de Figueres, i ai-
xò reportarà prestigi a la
cita, a la qual va assistir el
director general del festi-
val de circ de Montecarlo,
un fet poc habitual.

Per la seva banda, l’al-
calde, Santi Vila, va agrair
la participació de museus,

hotels i l’empresa privada
en el festival, i molt espe-
cialment la implicació de
la Fundació Gala-Salvador
Dalí, “que sempre s’ha
mostrat especialment ga-
siva a l’hora d’avalar una
iniciativa cultural de fora
del seu àmbit”. Vila va re-
marcar la importància de
la repercussió del festival i
el què ha suposat com a
promoció positiva de la
ciutat. Vila ja va anunciar
la celebració de la segona
edició del festival el primer
cap de setmana del mes de
març del 2013. “Ja hi hem
començat a treballar”, va
dir Vila. ■

Hi ha circ
per estona
a Figueres
Dani Chicano
FIGUERES

El primer Festival Internacional ha estat
un èxit absolut i s’anuncia més
implicació de l’administració en el segon

Matabosch, promotor, director i presentador del festival en plena actuació ■ LLUÍS SERRAT

Més del 50% de
la despesa la va
cobrir el
taquillatge, i
l’ocupació va ser
del 100%

L’Ajuntament de Roses i la
direcció general de Patri-
moni de la Generalitat han
iniciat les primeres re-
unions per a la creació du-
na delegació o subseu del
Museu d’Arqueologia de
Catalunya a Roses. A l’ho-

ra de buscar una fórmula
entre la conselleria, el Mu-
seu d’Arqueologia de Cata-
lunya-Empúries i l’Ajunta-
ment per gestionar aquest
projecte, es planteja la
possibilitat de recuperar
una entitat com la Funda-
ció Roses Història i Natu-
ra, creada el 2004 –quan
governava Carles Pàra-

mo–, per gestionar el pa-
trimoni local (la ciutade-
lla, el parc Megalític, el cas-
tell de la Trinitat i Punta
Falconera). En l’ens hi ha-
via representades entitats
com ara l’Ajuntament, la
Diputació i la Generalitat.
L’equip de govern de Mag-
da Casamitjana que va
succeir Carles Pàramo, va

decidir prescindir-ne al
2009, argumentant que
les subvencions rebudes
s’havien de gestionar des
de l’Ajuntament. La deci-
sió de desmantellar la fun-
dació va rebre en aquell
moment crítiques de CiU i
ERC que eren a l’oposició.
Amb Carles Pàramo de re-
torn a l’alcaldia i en un
context de crisi i recursos
econòmics escassos,
l’Ajuntament i la conselle-
ria coincideixen ara per
veure viabilitat en una
fundació com Roses Histò-
ria i Natura per gestionar i
desenvolupar el patrimoni
arqueològic rosinc. ■

Esteve Carrera
ROSES

Roses Història i Natura
torna a l’ordre del dia

Excavacions  a la Ciutadella,
l’any 2010 ■ MANEL LLADÓ


