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'Ronda naval sota la boira' de Pere Calders, al
teatre amb Els Pirates

Títol: Europa Espanya Català

La companyia Els Pirates teatre posa en escena per primera vegada un dels textos menys
coneguts de Pere Calders, tot i que sí gran exemple de la seva voluntat de mostrar la vida com un
gran simulacre. A Ronda naval sota la boira s'expliquen les peripècies de la tripulació d'un
trasatlàntic, el Panoràmic, que ha quedat encallat entre corrents circulars i una boira espessa. No
hi ha manera de rescatar el vaixell i tothom es prepara, assumint molt bé el seu paper, per al
naufragi.

Adrià Aubert i Maria Canelles aspiraven, des de molt joves, des del moment en què van conèixer
la novel·la, a fer-ne una pel·lícula. En aquests moments de la seva trajectòria professional, han
decidit fer una obra de teatre i crear un espectacle d'univers caldersià on hi hagi la visió subversiva
de la realitat, que bascula entre l'humor i el compromís. "No la fareu', ens va dir la família de Pere
Calders amb qui vam anar a parlar per explicar-los que volíem portar-la a escena", assenyalen
Maria Canelles i Adrià Aubert, responsables de la dramatúrgia.

L'entrevista que li fa una periodista (Laura Aubert) a Oleguer Sureda Aumatell (Bernat Cot),
protagonista de la novel·la i autor del dietari que a la novel·la permet seguir els preparatius del
naufragi, permet a l'espectador seguir el dia a dia dels habitants del Panoràmic. Fins a set
intèrprets assumeixen els diferents papers. La història fa referències, és clar, al naufragi del Titanic
(Calders tenia a gala haver nascut l'any 1912, l'any de l'enfonsament del vaixell aparentment
invencible), també fa al·lusions a la Guerra Freda, donat que hi ha països que s'enfronten per
poder salvar el vaixell. Aquest ritual que s'escenifica per representar un naufragi mostra també
l'actitud egoista de l'home davant situacions adverses, una visió crítica de Pere Calders. Al
Panoramic, tots naufraguen i compleixen escrupolosament el seu paper, però cadascú es
preocupa de les seves coses mentre el representa.

Exposició Pere Calders i la Guerra Civil'

A més de les representacions de l'adaptació teatral de la seva novel·la, Els Pirates completen la
difusió de l'obra i figura de Pere Calders amb una exposició. La mostra combinarà els acudits que
l'autor publicava des de les pàgines de L'esquella de la Torratxa durant els anys 1936-37, revista
de la qual Calders va arribar a ser-ne el director amb alguns dels seus textos periodístics sobre la
Guerra Civil i el pas de frontera. Pere Calders va viure 23 anys exiliat a Mèxic després de la
Guerra Civil, on va combatre al bàndol republicà.


