
L’espectacle
més gran

Figueres ha celebrat la sisena edició del seu Festival
del Circ, una activitat considerada d’antic i a tot
arreu com la més atractiva per a totes les edats
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a reixa de ferro estava oberta de bat a
bat. Davant seu se’ls oferia un camí
de pedrigoleig lanquejat per unes
enormes espelmes rodones i uns ele-
gants arbustos estilitzats, que con-

duia a l’entrada. Alguns convidats ja havien ar-
ribat. La gent menjava i brindava amb cava. El
sol es començava a amagar però encara en-
dolcia la tarda. Era un d’aquells dia especials,
que no s’obliden. «Caram, quin goig, no?» «I,
a més, amb molta solera. Aquí primer s’hi feia

farina. I després s’hi va posar la primera
central elèctrica de la zona. Aproitaven

l’aigua del rec.» «Si de cas m’ho expli-
ques amb la panxa plena, que m’es-

tic morint de gana...» «Ja callo...».
Lluís Ferran d’Alòs de Martín

va néixer a Madrid el  de febrer
de  en el si d’una família de
la noblesa militar espanyola. Va
estudiar al col·legi dels Jesuïtes de

Niça però el  la comunitat re-
ligiosa va ser expulsada de França,

i va haver de seguir la seva formació
al centre educatiu que tenien a Torto-

sa. Després va fer la carrera de dret a la uni-
versitat de Barcelona i es va llicenciar el .

El  es va casar amb Gertrudis de Dou i
de Moner, la darrera hereva d’una potent nis-
saga empordanesa. El matrimoni va tenir dot-
ze ills i Lluís Ferran es va fer càrrec de la ges-
tió de les propietats que la família de la seva
esposa tenia escampades per Barcelona, Ri-
poll, Terrades i L’Escala. Políticament estava
vinculat al carlisme. Això sumat als seus con-
tactes amb les altes esferes de Madrid van fer
que el Papa Lleó XIII li concedís el marquesat
de Dou el . Ara bé, el seu tarannà conser-
vador i ultracatòlic no l’impedia estar obert a
invertir en els nous negocis que oferien les tec-
nologies més avançades de la seva època. Així
va aproitar el molí fariner que els Dou tenien
a L’Escala per reconvertir-lo en central elèc-
trica. El  d’octubre de  el municipi es va
convertir en el primer de la província a tenir
enllumenat públic a tot l’entremat urbà. El
marquès de Dou s’havia assegurat la gestió de
la concessió d’explotació d’aquest nou servei,
que també es es va començar a oferir als par-
ticulars. Actualment, el molí é el restaurant El
Molí de l’Escala del cuiner Jordi Jacas.

El marquès de Dou també era un gran ai-
cionat a la història, com ho prova que va con-
tinuar la recuperació del Castell de Palau-Sur-
roca de Terrades iniciada pel seu sogre, Joa-
quim Maria de Dou i de Siscart. A més feu es-
tudis sobre heràldica i genealogia i col·leccio-
nava gravats, segells i goigs. Lluís Ferran d’A-
lòs de Martín va morir el  de desembre de
 a Barcelona. Aleshores tenia  anys. ◗

TEXT XAVIER CARMANIU
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a capital altempordanesa acaba de gaudir, l’anterior cap de setmana, de
la sisena edició del Festival del Circ, i amb l’èxit obtingut tant de públic com
especialment de participació, internacional i de la màxima qualitat, es con-
solida com una de les concentracions de la millor referència dins
de l’anomenat major espectacle del món.

Enguany, els guanyadors han estat els representants
russos i xinesos, quan si recordeu l’any passat els grans
triomfadors serien els coreans, deixant constància
doncs de la supremacia dels orientals en aquest esbarjo
lúdic, segurament el més complet, versàtil i eminent-
ment familiar que encanta a la gent de totes les edats.

L’excel.lent trajectòria del certamen durant aquests
escassos anys de vida ha donat peu a la iniciativa de crear
el Museu del Circ, que ara per ara està essent debatu-
da per l’Ajuntament, amb multitud de pronuncia-
ments d’entre ells el de l’Associació Comerç Figueres, que
a través de la seva campanya de recollida de signatures
posa de manifest el beneici que tant a nivell turístic com
comercial aportaria aquesta iniciativa al conjunt de la
ciutat.

Aquest espectacle, molt més antic que d’altres de pri-
mera línia com ara el cinema i el mateix esport en tota
la seva extensió, aplega en el seu si un sense i de disci-
plines artístiques, musicals, esportives i culturals, sense
oblidar-nos de les que se sustenten en els animals, tant
feres com domèstics, amb una fortíssima oposició en els
darrers temps per part dels grups coneguts com anima-
listes.

Màgia, pallassos, músics, cantants, equilibristes, animals, tra-
pezistes, virtuosos de les més inversemblants activitats; la re-
lació resultaria inesgotable, i en temps no gaire pretèrits ins i
tot es mostraven igualment, entre l’atracció i el morbo, perso-
nes especials per les seves mesures i discapacitats físiques. Tot
allò en el seu conjunt propiciava un ganxo extraordinari per
a la gent arribades les festes i l’aixecament de les carpes cor-
responents, per la qual cosa i com a motiu costumista i et-
nològic sempre ha estat seguit pels curiosos i pels estudio-
sos d’aquestes matèries socials; en deinitiva, pels col.lec-
cionistes de tota mena de vestigis que ineludiblement
acaben passant a la història i al costumari dels pobles.

Els segells de correus, les fotos i les postals, els progra-
mes i cartells, el cinema, els cromos, els tebeos, les revis-
tes i publicacions, i per altra banda els recordatoris no es-
pecíicament relacionats amb el paper imprès, es con-
verteixen en un relex de primera mà i summament impor-
tant de la trajectòria i les vivències del Circ. ◗
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