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Els familiars de Pere Cal-
ders van rebre la proposta
de la companyia Els Pira-
tes amb un escèptic “està
molt bé el que dieu, però
no la fareu”. Durant molts
anys han estat contínues
les demandes dels equips
de cinema i televisió que
han intentat adaptar la
novel·la més boja de Cal-
ders: Ronda naval sota la
boira. Calders la va pre-
sentar, sense èxit al Sant
Jordi del 1960 i no seria
publicada fins al 1964. La
deuria escriure mentre
l’autor barrinava el seu re-
torn a Catalunya (torna el
1962), tip d’un exili que es
feia estèril i massa llarg.
Avui s’estrena al Maldà,
amb set actors que en re-
presenten prop de 40. Són
els passatgers i la tripula-
ció del Panoràmic, que de-
cideixen assajar el seu
naufragi, perquè, segurs
de la tragèdia, consideren
que cal fer-ho amb la digni-
tat que es mereix.

Els personatges fami-
liars (que topen amb situa-

cions entre absurdes i sur-
realistes) dels contes de
Calders exploten la comi-
citat i amaga “una forta
càrrega crítica” que els lec-
tors de l’època no van sa-
ber llegir, comenta el di-
rector Adrià Aubert. De
fet, l’obra va tenir molt
mala rebuda, en uns anys
en què manava el realis-
me històric i, potser, s’es-
perava de l’autor un text
cru sobre els seus anys
d’exili. De fet, Josep Pla,
en unes cartes que un he-
reu del periodista Agustí
Gaziel va lliurar a la Càte-
dra Josep Pla de la Uni-
versitat de Girona fa po-
ques setmanes, titlla el
Ronda naval sota la boira
de “collonada marítima”.
Pla havia llegit l’original
que s’havia presentat al
premi Sant Jordi. Ell ad-

verteix, en la carta, que
tenia Calders com “un
gran, magnífic escriptor”,
tot i que aquella narració
fragmentària era “una
llauna impressionant”.

Ben diferent es llegeix
avui pels membres d’Els
Pirates. Maria Canelles,
que n’ha fet la dramatúr-
gia amb Aubert, també ha
dissenyat una exposició
en sis estacions per reve-
lar més incògnites de Cal-
ders, que es podrà veure
també més enllà de la tem-
porada, prevista fins al 14
de febrer. L’obra es cons-
trueix a partir del diàleg
entre un director de cine-
ma (Bernat Cot) que pre-
para un fals documental
(com suggeria l’autor ma-
teix, i que molts han inten-
tat portar-lo a la pràctica)
amb una periodista (Lau-
ra Aubert) que l’entrevis-
ta. Dins de l’escena, tots
els personatges assumei-
xen que el vaixell s’enfon-
sarà. No en fan cap drama.
Van assumint les fatalitats
amb conformisme. El co-
mandant Maurici (Xavi
Frau) es preocuparà que
l’enfonsament surti bé”. ■

Absurd naufragi d’exili
La companyia Els Pirates adapten ‘Ronda naval sota la boira’ al Maldà, una
novel·la de Calders de la qual mai havien prosperat els intents audiovisuals
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Un instant del muntatge que Els Pirates presenten al Maldà, des d’avui i fins al 14 de
febrer ■ EL MALDÀ

La flota entén
que el naufragi
està assegurat i
decideixen
afrontar-lo
serenament

Joan Manuel Serrat va
cantar a la desapareguda
agent literària Carmen
Balcells el tema mític Pa-
raules d’amor. El públic
s’hi va sumar pensant en
Mamá Grande, com es co-
neixia popularment
l’agent literària. Aquest va
ser un dels moments cul-
minants de l’homenatge al
Palau que va voler unir la
literatura i la música, les
dues grans passions de

l’agent, que va morir el 21
de setembre passat, a
l’edat de 85 anys.

Amb un poema de Jai-
me Gil de Biedma llegit per
la mateixa Balcells va co-
mençar la celebració, amb
referències a la narrativa,
la poesia i la música clàssi-
ca, les grans passions de
Mamá Grande. En una
glossa de la superagent li-
terària, l’escriptora i aca-
dèmica Carme Riera es va
referir en tot moment a
Balcells en present, per-
què “em costa parlar d’ella
en passat, ja que la sentim
que està encara entre nos-
altres”. Riera va demanar
a l’alcaldessa, Ada Colau,
que la ciutat dediqui un

carrer o plaça a aquesta
agent que va fer “mira-
cles” en vida, un d’ells
avançar-se a la llei de pro-
pietat intel·lectual i acon-
seguir que els autors dei-
xessin de signar contrac-
tes draconians, o la llei del
1999 que permet als es-
criptors no tributar a Hi-
senda pels avanços edito-
rials en un any i dividir-ho
en diversos exercicis. Hi
coincidiria també un emo-
cionat Mario Vargas Llosa
que va lamentar la seva
mort, en uns temps difí-
cils. Segons l’opinió de
Vargas Llosa, “sense Car-
men Balcells probable-
ment Barcelona no hauria
estat als anys seixanta i se-

tanta la capital espanyola
de la cultura, ni Espanya i
Llatinoamèrica s’haurien
tornat a donar la mà, i sen-
se ella ni García Márquez,
ni Jorge Edwards ni José
Donoso, ni jo mateix hau-
ríem vingut a viure a Bar-
celona, com abans la gene-

ració anterior anava a Pa-
rís”. L’escriptor peruà la
va acomiadar, amb la veu
trencada, amb un “Car-
men estimada, mare gran,
amiga entranyable, des-
cansa en pau”.

En l’homenatge es va
projectar un documental

realitzat per Leopoldo Po-
més, en què Vargas Llosa,
davant d’altres autors i
l’agent literària, fa una de-
fensa professional de Bal-
cells, mentre s’intercalen
imatges inèdites de l’ho-
menatjada, nascuda a
Santa Fe de Segarra. ■

‘Paraules d’amor’ per
a Carmen Balcells
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El Palau de la Música
acull l’homenatge a
l’agent literària, que
va morir al setembre

Mario Vargas Llosa, amb Isabel Preysler, ahir al Palau de la Música ■ MARTA PÉREZ / EFE


