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o sé, benvolguts lec-
tors, si són vostès d’a-
questa espècie de ciu-
tadans masoquistes

(sine animus ofendi que això
m’ho adjectivo jo mateix) que
acostumen tenir una relació
 epistolar més o menys freqüent
amb els serveis de trànsit de la
gencat.cat. Si és així, potser s’hau-
ran adonat que el seu símbol re-
presentatiu, la seva imatge de
marca, la seva icona que es diu

ara és la d’una «T» ben grossa a
l’estil d’un martell que, inclinada,
sembla picar sobre quatre petites
barres que no sé si  volen repre-
sentar el ferro fred de la ciutada-
nia catalana de dret i per impera-
tiu legal.

És això una metàfora però, si
ho miren fredament, res més
 lluny de la cruel realitat a la qual
estem sotmesos els ciutadans de
carrer, en aquest cas de cotxe, des
que el nostre gran amic, l’últim
governador gironí en Pere Navar-
ro es va fer càrrec de la Dirección
General de Tráfico, del govern es-
panyol això sí, que ser inspector
de treball i haver estat governador
civil a Girona era l’avantsala d’un
molt possible càrrec ministerial. 
I dic això perquè la irracionalitat
reguladora de les velocitats de
trànsit a les quals estem sotmesos
són tan flagrants que només es
poden comprendre com a res-
posta a una abusiva voluntat re-
captadora una vegada les tonte-
ries ecologistes de la reducció de
consums energètics per minorar
l’emissió de gasos d’efecte hiver-
nacle que ens porten al canvi cli-
màtic i a la fi del món han deixat
de ser esgrimides pel nostres pu-
nitius legisladors. 

Veiem, posem un exemple, a

veure si hi ha algun savi transitari
que m’ho explica: Si vaig de Fi-
gueres a Olot i puc circular per la
carretera sense desdoblar a cent
per hora sense que això sigui con-
siderat pels que vetllen per la
meva vida i la dels altres (que és
com dir que protegeixen el risc
econòmic de la companyia d’as-
segurances, que la meva supervi-
vència en realitat els importa un
rave), quina és la raó per la qual
quan m’incorporo a l’autovia amb
doble carril per banda, amb bar-
reres de separació new jersey,
amb encreuaments amb passos
elevats, amb carrils d’acceleració i
desacceleració... si supero la velo-
citat anterior i em poso a cent vint
per hora per exemple, em trans-
formo en un perill públic digne
de sanció i, si arribés el cas, de
sotmetre’m a un rentat de cervell
via curset de manipulació neuro-
nal? Per això es construeixen in-
fraestructures d’altra capacitat,
per caçar els incauts?

Que no, que no i que no: que
les limitacions de velocitat de cir-
culació que patim no són la res-
posta normativa a unes necessi-
tats de major seguretat en el tràn-
sit sinó simplement la mesura
amb la qual satisfer un avar apetit
recaptador. 
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AVARÍCIA

«Les limitacions de
velocitat que patim no són
la resposta a una necessitat
de major seguretat sinó a
un avar apetit recaptador» Agents del dispositiu comprovant els productes. 

MONTSENY EMPORDÀ

Un control al port de Roses acaba
amb dues actes per peix petit

Els Mossos d’Esquadra i mem-
bres del Departament d’Agricul-
tura van dur a terme divendres al
vespre al Port de Roses un dels
controls i inspeccions que es fan de
forma habitual i aleatòria a les
zones pesqueres per detectar con-

ductes irregulars.   
Des del departament, han ex-

plicat que l’actuació va acabar
amb l’aixecament de dues actes
per dos casos en què es va detec-
tar peces de lluç immadur. És a dir,
que el producte no  complia amb
les mides reglamentàries. 

ROSES | G.T

El Festival Internacional del
Circ Ciutat de Figueres, que se
celebrarà del 20 al 24 de febrer,
comptarà amb 24 atraccions de di-
ferents disciplines a càrrec de 75 ar-
tistes de fins a 14 països diferents,
entre els quals n’hi haurà de la
Xina, Rússia, Filipines, Mongòlia o
l’Uzbekistan. L’organització ha de-
cidit ampliar el nombre d’entrades
a la venda arribant fins als 30.100
després que en poques setmanes
se n’hagin venut més de 10.000.
Per a les quatre funcions escolars,
a més, ja hi ha llista d’espera i la
previsió és tancar properament
dues atraccions més que conti-
nuen essent una incògnita. De
moment, no s’ha programat cap
espectacle amb animals artistes
però el seu director, Genís Mata-
bosch, diu que ara mateix només
hi ha una normativa que no està en
vigor que ho prohibiria i que es-
pera que no s’acabi aprovant. 

Falten més de dos mesos per-
què la gran carpa del Firal aixequi
veles i més d’una vintena d’actua-
cions mai vistes al continent eu-
ropeu es puguin veure en primícia
a la ciutat de Figueres. Enguany,
n’hi haurà 24 de les 22 amb les
quals s’havia començat el certa-
men i amb només una compa nyia

que presentarà dos números, els
Yunnan Acrobatic de la Xina amb
un espectacle de meteors on hi
haurà fins a 16 artistes. Les resta
provenen de més d’una desena de
països d’arreu del món amb nú-
meros de malabars, cintes aèries,
tapezis, contorsionisme, comicitat,
funambulisme o escala fixa, entre
d’altres. 

Una de les disciplines que tin-
drà més protagonisme en aques-
ta nova edició serà, precisament,
el de les cintes aèries amb l’actua-
ció, per exemple, de la russa Ta-
tyana Ozhiganova, que oferirà
aquesta tècnica molt poc habitu-

al entre les dones amb acrobàcies
i tocant un instrument. 

Noves disciplines
El festival, a més, n’incorporarà de
noves com ara els equilibris, amb
el Duo Márquez de Mèxic i un nú-
mero d’escala fixa combinat amb
l’hula hoop. També es podrà veu-
re un espectacle de «forçuts» amb
els Strongman Duo, de l’Uzbekis-
tan. Uns artistes que van passar de
guanyar-se la vida transportant
troncs a aterrar en un dels circs
americans més prestigiosos amb
demostracions de força de fins a

una tona. 
En l’apartat del contorsionis-

me, es podrà veure per exemple la
companyia Erka de Mongòlia, que
feia temps que els organitzadors
seguien i que oferirà un especta-
cle «únic» en aquesta disciplina. I
és que la fundació Circus Arts
Foundation ja treballa, a més, en
la propera edició per a la qual ja
tindria una desena d’atraccions
preseleccionades d’entre els mi-
llors circs del món. 

Matabosch va destacar l’ex-
cel·lència dels artistes convidats
d’enguany i va assegurar que l’es-

pectacle escolllit com a guanyador,
el d’Or, serà el «millor» que s’hagi
vist a l’Estat en les últimes quatre
dècades. A més, va insistir en el res-
só que el certamen està assolint
amb només tres edicions i va po-
sar com a exemple que el prestigiós
circ de Montecarlo hagi programat
cinc espectacles que es van veure
per primera vegada a Figueres.
També va assegurar que cada ve-
gada reben més videos i peticions
d’artistes que volen passar a formar
part de la selecció de convidats al
festival. 

Que el ritme «no pari»
El bon ritme en la venda d’entra-
des ha obligat a ampliar-ne el
nombre i s’espera que no s’aturi. En
aquests moments, queden unes
20.000 butaques disponibles i Ma-
tabosch recorda que necessiten
que se segueixen venent. I és que
més del 61 % del festival -amb un
pressupost de més de 500.000 eu-
ros- es financia a través del taqui-
llatge. El 25% va càrrec de les ad-
ministracions mentre que el 14%
restant l’aporten patrocinadors
privats. Els preus dels tres espec-
tacles que hi ha disponibles (dues
semifinals -Blau i Vermell- i una fi-
nal -l’espectacle d’Or-) costen en-
tre 10 i 40 euros depenent de la ca-
tegoria de les butaques escolli-
des. 
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FIGUERES

El Festival del Circ oferirà 24 atraccions
amb 75 artistes de 14 països diferents

L’esdeveniment, que arriba a la tercera edició, ha venut més de 10.000 entrades i ha decidit ampliar les funcions

Un dels grups convidats, els Three’s a Charm d’Ucraïna. 
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LA XIFRA

L’èxit de vendes
El festival ha venut en poques set-
manes més de 10.000 entrades de
les 25.800 que hi havia a la venda.
Per això, s’han creat dues sessions
més arribant fins a les 30.100. 

30.100 LOCALITATS

El director no descarta
actuacions amb animals
quan es tanquin els dos
espectacles pendents


