Basat en la vida i obra de Pere Calders
Un espectacle de creació pròpia de L’Aula de Teatre de la UVic

Pere
Ironia. Absurd. Components màgics. Així va començar el procés de selecció i treball
de l’espectacle que oferim anualment des de l’Aula de Teatre. Volíem centrar-nos
enguany en el treball de l’espai, de l’atmosfera, de l’inconscient. A partir d’aquí van
sorgir propostes per treballar diferents autors, entre els quals ràpidament va destacar-ne un: Treballaríem Calders. Pere Calders. Aquest escriptor i dibuixant, fill únic
de Vicenç Calders i Teresa Rusiñol, amant de la fotografia i el vídeo i descrit com a
optimista i patidor pels seus familiars, ens oferia tot el que buscàvem i engrescava
tot l’equip en crear una proposta personal i tendre. Seria el nostre humil homenatge. I
no només això: Oferíem així també la possibilitat de donar a conèixer l’autor als joves
actors i actrius de l’Aula, els quals, durant aquests mesos de treball, han arribat a
estimar l’obra d’una manera especial. L’espectacle es presenta també a Ceret, dintre
dels actes de la XV Mostra de Teatre Universitari de la Xarxa d’Universitats Joan Lluís
Vives i en una edició que allotja la Universitat de Perpinyà Via Domitia amb l’objectiu
de promoure el teatre en català als futurs universitaris. Aquest fet donava encara més
força a la proposta d’acostament de l’autor als joves i ens va inspirar per decidir-nos a
fer un espectacle itinerant de carrer, un format que fins ara no havíem treballat i que
ens oferia doncs un nou repte d’investigació i treball.
PERE és el resultat de tot aquest procés. Un procés de treball conjunt a partir de la
proposta escènica dels artistes Montsita Rierola i Jordi Lafon, de l’assessorament i
suport de l’actriu i directora de l’Aula Dolors Rusiñol i del treball de creació i direcció
d’Eva Marichalar. PERE és una nova dimensió que s’obre mentre passegem, és un
parèntesi dins l’imaginari de l’autor, l’autor conegut com a Calders però que tenia
nom de pila. Un nom de pila com tots nosaltres, com els vianants que ens creuem
cada dia pel carrer. Cadascú amb el seu imaginari, la seva dimensió, els seus moments absurds i les seves ironies. Cadascú amb la màgia del seu inconscient.

Gaudiu de l’espectacle!
17 de maig de 2010 a les 15.30 h. Plaça dels Nou Raigs de Ceret, França.
XV Mostra de Teatre Universitari de la Xarxa Joan Lluís Vives.
1 de juny de 2010 a les 19 h. Plaça del Pes de Vic.
II Setmana de la Ciutadania de Vic.
Dramatúrgia i Direcció Artística: Eva Marichalar
Escenografia i Vestuari: Montsita Rierola I Jordi Lafon
Coordinació música en directe: Artur Tort
Direcció i coordinació de l’Aula de Teatre: Dolors Rusiñol
Interprets: Llorenç Balcells, Sergi Cobos, Begoña García, Raquel García, Clara Fontanet,
Núria Martínez, Ferran Olivella, Mercè Piqué, Laia Pitarch, Eduard Rovira

