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● La muralla est de la Ciu-
tadella de Roses, dinami-
tada els anys cinquanta per
construir-hi una urbanit-
zació de xalets que final-
ment no es va arribar a fer,
s’ha començat a recons-
truir amb obra de fàbrica
vista, seguint els mateixos
criteris i utilitzant els ma-
teixos materials que s’han
fet servir en la reforma del
baluard de Sant Jaume i de
la muralla de Mar. Ara en-

cara hi ha tombats una sè-
rie de panys de la muralla
original dinamitada. El
projecte de reconstrucció
de la muralla té un pressu-
post de 604.000 euros i es-
tà subvencionat pel Depar-
tament de Cultura de la
Generalitat i la Diputació
de Girona, a través d’un
conveni subscrit per recu-
perar i promocionar el pa-
trimoni arquitectònic i
museístic de les comar-
ques gironines, que a Ro-

ses suposarà una inversió
d’un milió d’euros.

La intervenció a la mu-
ralla també preveu la cons-
trucció d’una passera per a
vianants, que connectarà
amb el pas ja existent so-
bre la muralla de Mar i el
baluard adjacents. Aques-
ta passera permetrà fer el
recorregut perimetral amb
una altura suficient per
contemplar les restes ar-
queològiques excavades a
l’interior del recinte.

Roses rehabilita la muralla de la
Ciutadella dinamitada els anys 50
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Una imatge actual de la muralla. / AJUNTAMENT DE ROSES

● Peralada. El grup
Maera obrirà aquesta
nit el cicle D’Rumba
del club Cotton, dins
les instal·lacions del
castell de Peralada.
Maera, un quartet
amb dues guitarres,
baix i percussió, mos-
tra la cara més festiva
del flamenc i la rum-
ba. El dijous 21 de ge-
ner hi actuarà el Dúo
Sacarrumbas, format
per Fonso Castillo i
Jordi López, vinculats
a Gazpacho i Herma-
no Loco. I el dia 28
tindrà lloc un concert
del sextet baixempor-
danès de rock i rumba
Cayena, que hi pre-
sentarà el seu primer
disc. / X.C.

PERALADA
Maera obre el cicle
D’Rumba al Cotton
Peralada

● Girona. La pel·lícula
documental Ich Bin
Enric Marco, sobre el
cas d’aquest fals de-
portat al camp nazi de
Flossenbürg que va
arribar a presidir l’as-
sociació Amical de
Mauthausen, es pre-
sentarà aquesta nit al
cinema Truffaut de
Girona (21.30 h). En
el debat posterior al
film, hi participaran
un dels dos directors
de la pel·lícula, San-
tiago Fillol, i Pau La-
nao i Carme Vinyoles,
periodistes d’El Punt
que van seguir el cas,
moderats per Imma
Merino, del col·lectiu
de crítics de cinema
de Girona. / X.C.

GIRONA
Presenten al
Truffaut «Ich Bin
Enric Marco»

El 24 de setembre del
1647, Descartes, filòsof,
màxim representant del ra-
cionalisme, tenia 51 anys i
va mantenir al convent
dels Mínims de París una
entrevista d’unes quantes
hores amb Blaise Pascal
(1823-1662), de 24 anys,
científic, aleshores sacse-
jat per una crisi de fe que el
va dur més tard a conver-
tir-se al jansenisme i aban-
donar la ciència per dedi-
car-se a la filosofia i la teo-
logia. Es respectaven i
s’admiraven mútuament,
malgrat que tenien una vi-
sió de la vida i el món to-
talment oposada. D’aque-
lla trobada no n’ha trans-
cendit cap testimoni direc-
te, però el dramaturg Jean-
Claude Brisville (1922) va
escriure el 1985 una fabu-
lació sobre aquesta troba-
da, partint, sobretot, de la
correspondència privada
d’aquests dos personatges
–no entre ells, perquè mai
no es van arribar a escriu-
re–, en què expressen els
seus «conceptes de vida,
dolors, problemes, malal-
ties, tristors i alegries», se-
gons explica Flotats, que
assegura que a partir
d’aquí Brisville cons-
trueix «personatges vius i
molt reals i, com els grans
escriptors i poetes, escriu
la veritat del que va suc-
ceir». Per a l’actor català
és apassionant com Bris-
ville –del qual fa tres anys
ja va posar en escena La
cena, una altra fabulació
sobre una trobada històri-

ca entre Charles Maurice
de Talleyrand (Flotats) i
Joseph Fouché (Carmelo
Gómez)– inventa, crea i
oposa els dos mons.
«M’agrada la qualitat del
seu llenguatge i m’apas-
siona el debat d’idees que
conté la peça, en què es
confronten l’experiència i
la joventut de dos homes
de bé que dialoguen i s’es-
colten; en la societat
d’avui el diàleg és un ana-
cronisme, i la facultat
d’escoltar encara ho és
més, perquè tothom parla
alhora i ningú, ningú, es-
colta», rebla l’actor.

En el moment de la tro-
bada, Descartes ja ha pu-
blicat la majoria de la seva
obra, en què el més cone-
gut és el Discurs del mèto-

de, mentre que Pascal en-
cara no ha publicat res.
S’estableix el debat entre el
seny i la rauxa, entre la raó i
el sentiment, en què Pascal
es mostra com una mena
d’integrista religiós intran-
sigent però sense la volun-
tat d’accedir al poder, una
ambició que precisament
critica de l’Església oficial
del moment, representada a
França pel cardenal Riche-
lieu i l’orde dominant, els
jesuïtes, tan propers al po-
der. Era aquesta, entre al-
tres coses, una de les carac-
terístiques de l’Església ca-
tòlica oficial que repudia-
ven els jansenistes, que
propugnaven un rigorisme
moral totalment radical.
Per la seva banda, en
l’obra, Descartes no pot en-

tendre com és que Pascal
abandoni la seva investiga-
ció científica per dedicar-
se exclusivament a la salva-
ció de la seva ànima, dos
aspectes que no creu que si-
guin incompatibles.

Assequible, malgrat tot
Flotats assegura que, mal-
grat el tema, «hi ha aliment
per a tothom en aquesta
obra, perquè no és un tema
dur. Són dos homes cultís-
sims, brillantíssims i, això
ho porta la intel·ligència,
amb un sentit de l’humor i
una ironia deliciosos, de
manera que el públic som-
riu contínuament, perquè
hi ha atenció i tensió pels
dobles i triples sentits del
que es diuen i es responen
l’un a l’altre». L’actor i di-

rector assegura que aquest
és el muntatge que més ha
treballat en la seva carrera
–cap a cinc mesos–, perquè
«el protagonista és el verb,
el text, que és com una par-
titura que s’ha de respectar
i que requereix exactitud,
de manera que ho hem
afrontat com si es tractés
d’un lied de Schubert, uti-
litzant i subratllant els ac-
cents, els punts, els ritmes,
les acceleracions, els ritar-
dando, els fortissimo, els
pianissimo i els staccato».
«Malgrat això, el públic no
necessita una preparació
especial per seguir còmo-
dament la peça, perquè es
poden fer tantes lectures
com espectadors hi ha. Es
tracta de com es fa i com es
diu el que enganxa més la
gent, donant-li temps per
pair tot el que s’està dient a
l’escenari», afirma.

Aquesta obra, en llengua
castellana seguint la tra-
ducció de Mauro Armiño,
es va estrenar el gener de
l’any passat al Teatro Espa-
ñol de Madrid, va fer una
gira per l’Estat, va tornar a
Madrid i, després de Bla-
nes i Salt, es veurà a Galícia
i a Extremadura, i farà tem-
porada al Teatre Lliure de
Barcelona, del 24 de febrer
al 21 de març. L’acollida,
fins a aquest moment, ha
estat magnífica, tant pel
que fa a la crítica com al pú-
blic, la qual cosa ha sorprès
el mateix actor i director,
que tot primer la considera-
va una «delicatessen» per a
minories.

Flotats: «El diàleg és avui un anacronisme,
i la facultat d’escoltar encara ho és més»
Estrena demà a Catalunya, a Blanes i, diumenge, a Salt, «El encuentro de Descartes con Pascal joven»

Flotats és Descartes i Triola és Pascal, en aquesta obra de Brisville. / SERGIO PARRA

● El teatre de Blanes, demà (22 h), i el de Salt,
diumenge (19 h), obriran la temporada amb una
de les grans figures de l’escena d’aquest país,
Josep Maria Flotats, que dirigeix i protagonitza,

DANI CHICANO / Girona mantenint una apassionant pugna interpretativa
amb Albert Triola, la peça El encuentro de Des-
cartes con Pascal joven, del dramaturg francès
Jean-Claude Brisville. A Flotats l’apassionen
d’aquesta peça «la qualitat del llenguatge de

Brisville i la manera com oposa els dos mons»
establint un diàleg, «tot un anacronisme en la so-
cietat d’avui, en què abunden els monòlegs si-
multanis i en què la capacitat d’escoltar encara
ho és més, d’anacrònica».


