
ntre les eines d’una Cambra par-
lamentària hi ha la creació de
Comissions dedicades excepcio-
nalment i específicament a un

tema. no són freqüents, perquè l’acció parla-
mentària es desplega normalment a través
de les Comissions fixes sobre les grans àrees
de temes, per exemple la de sanitat o la d’en-
senyament o la de cultura i, també, natural-
ment, en els Plens en què es tracten totes les

qüestions, encara que poden convocar-se’n
de monogràfics. això vol dir que la creació
d’una Comissió d’investigació és un fet ex-
cepcional, que té en la majoria de les Cam-
bres dels països del nostre voltant una previ-
sió: no pot crear-se si l’objecte a tractar està
en mans de la Justícia, ja que significaria un
doble judici sobre la matèria que es tracta.

recordant la meva pròpia experiència
parlamentària, em ve a la memòria alguna
ocasió que, essent diputat als anys 80 al
Congrés i més tard al Senat, en plantejar-se
per part d’algun grup l’interès per crear una
Comissió d’investigació, els lletrats de la
Cambra advertien que no era possible per-
què l’afer ja era en mans de la Justícia i s’a-
bandonava aquella iniciativa. malaurada-
ment, al Parlament de Catalunya darrera-
ment s’ha creat una Comissió d’investigació
sobre el tema de la Corrupció i no hi ha pre-
caució a tractar temes que és públic i notori
que estan en mans de la Justícia, i es produ-
eix una curiosa i lamentable situació.

Com sigui que l’afer en qüestió està en
tràmit en mans d’un Jutjat o altre que és qui
fa les diligències reals, vull dir, les comparei-

xences, els interrogatoris i que aplega la do-
cumentació necessària, la Comissió d’inves-
tigació, que no té aquests mitjans perquè no
és la seva funció, aleshores pel que hem vist
en les seves sessions es dedica a uns interro-
gatoris sense cap base documental, que mai
no faria el jutge i rellisquen cap a la insolèn-
cia, com ha succeït amb freqüència en el cas
de les compareixences dels diversos mem-
bres de la família Pujol dies enrere. Com que
aquelles compareixences han estat retras-
meses, hem pogut seguir-les amb tot detall i
sovint jo em preguntava: Pot un diputat trac-
tar els compareixents com sovint ho han fet
molts dels membres d’aquesta Comissió? 

amb freqüència fem comentaris sobre el
funcionament de la Justícia i sovint són crí-
tics, sobretot per la seva manca de rapidesa,
però aquests dies, veient el tracte que rebien
els compareixents esmentats, m’ha indignat
que hi hagi la possibilitat d’aquest tracte en
aquella Comissió i m’ha semblat mil vega-
des més correcte i eficaç el funcionament de
la Justícia no solament en altres països, sinó
aquí. Tan lluny de les intervencions de molts
d’aquells diputats i diputades.
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ls solars i edificis ru-
ïnosos dels antics
Maristes, prop de la
muralla romana de

Girona, a dos passos de La Sopa i
a quatre de la Catedral, foren re-
tornats per la UdG a la ciutat a
principis d’aquest mandat. Du-
rant força anys la Universitat
donà voltes a quins serveis ubi-
car-hi i, al final, res. El resultat
són una plaça, un petit aparca-
ment, dos edificis arruïnats i tot
una zona criadora de rates i ra-
cons opacs, font de brutícia i des-
ordre del qual en pateix l’entorn. 

Segons el Planejament, és una
Unitat d’Actuació que destina els
dos edificis arruïnats, amb una
petita zona d’expansió, a Equi-
paments Comunitaris. Però ha
passat el temps que, en una dis-
tància de quatre-cents metres, hi
havia tres col·legis de monges,
un de frares, l’Institut i l’Acadè-
mia Coquard. Ara no n’hi ha
cap. Perquè s’ha estès la ciutat
cap al sud i l’oest i el nucli histò-
ric ha passat de ser el centre de
la ciutat, i on hi havia els serveis i
el comerç ara és un barri perifè-
ric. El primer que ha perdut són
habitants; el segon, activitat eco-
nòmica. Està bé consolidar equi-
paments i establir-ne de nous,
com el Museu d’Història, la Uni-
versitat, la Generalitat o els Jut-
jats per mantenir-ne el caràcter
de centre històric, però la pre-
sència d’equipaments de ciutat a
un lloc perifèric, i amb el grau de
superficial banalitat amb què es
plantegen la Casa Pastors i el
Modern –hi haurà quatre cen-
tres culturals a tocar!–, ni donen
vida ni el millor servei a Girona.
El centre històric, ara, no neces-
sita equipaments, necessita ha-
bitants; necessita que la gent
amb projectes se senti cridada i
amb facilitats per ubicar-s’hi, i
necessita un ajuntament que
tingui alguna idea, no sols la ur-
gència de la propaganda. Un
ajuntament amb paràlisi de qua-
tre anys i al qual la proximitat de
les eleccions fa actuar a deman-
da d’una colla d’amics o de la
inèrcia.
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mb l'èxit de la quarta edició del Festival
Internacional del Circ, celebrat fa dues
setmanes, encara ben present, Figueres
acaba d'anunciar un ambiciós projecte
per convertir la ciutat en Capital Mun-
dial del Circ. El Festival ha deixat un sa-

bor de qualitat en gran part dels seus espectacles i en el
model organitzatiu i promocional. Durant uns dies, Fi-
gueres va respirar circ per tots costats amb els aires
purs de l'art i l'esforç i el talent, ben lluny de les carpes
carrinclones d'altres temps. El públic va gaudir d’uns
espectacles insuperables. La quarta edició ha fet la sen-
sació de ser la definitiva consolidació d'un esdeveni-
ment que ha situat la capital empordanesa en el mapa
de les grans cites de números innovadors i arriscats.
Aquesta aposta de Figueres és especialment remarcable
en un moment en què la cultura no està prou valorada
ni incentivada des de les grans administracions públi-
ques. Amb aquests antecedents, l'Ajuntament de Figue-
res està treballant per convertir-se l'any 2018 en capital
mundial del circ coincidint amb el 250è aniversari de
l'arribada del circ a Espanya. L'ambiciós projecte, capi-
tanejat per Genís Matabosch, preveu un museu perma-

nent on exposar l'extensa col·lecció del promotor del
Festival Internacional, un centre d'alt rendiment per a
artistes d'arreu del món i una carpa permanent amb un
espectacle resident durant mig any. Matabosch ha aga-
fat com a referent la capitalitat mundial del circ que va
ostentar Ginebra l'any 2010 amb la diferència que la
ciutat suissa ho va ser temporalment durant un any i Fi-
gueres pretén assumir-ho de forma permanent. Ginebra
va organitzar múltiples activitats, no només circenses,
sinó també culturals i de caràcter solidari amb un gran
ressò. Va atraure un milió d'espectadors. Figueres no és
Ginebra. És una ciutat força més petita, però, a part
d’estar molt ben comunicada, compta amb l'experièn-
cia i l'èxit de les quatre edicions que ja s'han celebrat
del Festival Internacional. I, com han recordat els seus
organitzadors, va néixer l'any 2012 «en un moment en
què d'altres festivals patien importants retallades de les
seves subvencions». La iniciativa publicoprivada de la
seva organització és un model que ha funcionat. Segons
Matabosch, ja s'ha convertit en el segon festival més im-
portant d'Europa després del de Montecarlo. I en el
camí cap a la capitalitat mundial, també aquesta setma-
na s'ha anunciat que Figueres serà la primera seu del
nou circ català «Charlie Rivel», creat pels mateixos pro-
motors del Festival Internacional, durant les Fires de la
Santa Creu.

El projecte és tan ambiciós com complex. Ara bé,
compta a favor seu amb diversos factors. D'una banda
el lideratge d'un dels grans experts en el món del circ,
Genís Matabosch, alma mater del Festival Internacio-
nal. També la decidida implicació de l'Ajuntament de
Figueres i la ciutat en general. I es pot aprofitar la reper-
cussió mundial de la figura de Salvador Dalí i el seu mu-
seu, sense oblidar la Costa Brava a l'estiu, per atraure
públic i visitants estrangers per assolir un relleu similar
al que va tenir a Ginebra l'any 2010. Figueres té davant
seu un apassionant repte per dinamitzar més la ciutat.
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