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Caminsde lamúsica

Les foques
nostrades

CRÍT ICA DE MÚSICA ANTIGA

Ray Mala, esquimal de casa bona

F
ills meus: escolteu-me un mo-
ment perquè us he de dir coses
molt importants i molt serioses
(Pausa, seu)Avui, dintre de poc,

arribaran a aquesta casa els dos fills del
meu soci, destinats des de fa un any a con-
traure matrimoni amb vosaltres dos.” És
una de les primeres escenes d’El triomf
de la fonètica, l’obra de teatre escrita per
Martí de Riquer el 1935, que acaba de pu-
blicarQuaderns Crema: una paròdia deli-
rant dels hàbits de la burgesia catalana in-
dustrial que casava els seus fills amb els
fills dels seus proveïdors o d’altres fabri-
cants. Enric, un industrial de cinquanta
anys, propietari de La Foca Nostrada, té
un fill de vint-i-dos i una mossa de vint,
fabrica abrics de pells i és soci d’un inuit.
Els fills, Quim i Joana, no es volen casar
amb esquimals. La trobada dels nuvis dó-
na lloc a una facècia molt divertida, per-
què Joana es fa passar per morena amb
pigues a la cara per desplaure Nanuk,
que s’estima més les rosses.
Però quan apareixenNanuk i Lasca re-

sulta que són guapíssims i ultracivilit-
zats: Riquer diu que són esquimals de ca-
sa bona. Els hereus de La Foca Nostrada
queden embadalits, canvien de plans i tot
són corredisses per mirar de seduir-los.
Riquer es devia inspirar en els actors Ray
Mala i DortukKamesuk, que van protago-
nitzar Eskimo, la pel·lícula de W.S. Van
Dyke, que es va estrenar el setembre de
1934 al cinema Coliseum. Amb els seus

vestits de pell girada i els colls peluts
feien molt d’efecte.
Les cultures primitives fascinaven Oc-

cident. Hollywood fabricava pel·lícules
d’esquimals i d’aborígens de la Polinèsia,
els cactus i l’art africà estaven de moda.
El tema preocupava també Salvador Es-
priu, que a Aspectes (1934) hi va dedicar
un conte: Cactus. La resposta de Riquer
és més sofisticadament irònica: enlloc de
ridiculitzar els fanàtics del primitivisme,
inverteix els valors i s’inventa uns esqui-
mals que no tenen res de primitius. A Es-
kimo el conflicte esclata perquè quan arri-
ben a la terra dels inuits els europeus vo-
len imposar les seves lleis, violen la noia i
provoquen la ira de RayMala. AEl triomf
de la fonètica, el capteniment exemplar
de la guapa Lasca i del galant Nanuk. po-
sa en evidència el primitivisme dels in-
dustrials i dels seus fills consentits. Ho fa
amb un humor absurd que em fa pensar
en un gag de foques de Horse Feathers
(1932) dels germans Marx. Groucho ha
fitxat dos futbolistes per a l’equip de la
universitat. Harpo i Chico no saben es-
criure i firmen el contracte amb una
creu. Aleshores s’adonen que falta un tes-
timoni per atorgar validesa al document i
ho pregonen amb grans escarafalls. Har-
po surt un instant del pla, hi torna a en-
trar i llença una foca sobre la taula on aca-
ben de firmar el contracte. Esplèndid Ri-
quer (i Harpo).

Els agents literaris Carmen Balcells i Andrew Wylie

XV Festival de Música Antiga

Intèrpret: José Luis Pastor, instru-
ments medievals de corda polsada
Lloc i data: Tiana (25/V/2014)

JORGE DE PERSIA

És primavera i els camins de la música
s’obren a altres propostes. Celebra l’edi-
ció 15a el petit Festival de Música Anti-
ga de Tiana, que culminarà el proper
dia 31 amb un concert al Celler de Can
Roca que proposa una bona conjunció.
En aquesta ocasió –com a mostra de la
seva programació que mira a horit-
zons–, en caure la tarda, l’ermita de
l’Alegria es va omplir d’un cantussol tè-

nue, improvisat, interior; de les veus del
públic va sorgir la melodia delCant dels
aucells acompanyant la que tocava en
un organistrum el protagonista de la ses-
sió. Era la propina d’una proposta molt
interessant en què José Luis Pastor, un
especialista i destacat intèrpret d’instru-
ments de corda polsada, va desenvolu-
par un programa amb repertori me-
dieval i el més singular és que ho va fer
amb instruments construïts especial-
ment, rèpliques exactes d’alguns que
apareixen enminiatures i frescos medi-
evals, retaules o pòrtics de catedrals.

Així vam poder escoltar repertoris
procedents de llibres de cantigues, del
Llibre vermell de Montserrat i altres do-
cuments d’aquell temps, delicioses me-
lodies amb un delicat art de la variació

patrimoni de l’intèrpret, en cinc instru-
ments diferents. L’esmentat organis-
trum, que adopta diferents noms (sam-
foina, cinfonía...), és potser elmés singu-
lar, perquè combina un cos i estructura
d’instrument de corda amb una roda
que en girar frega les cordes produint
un so constant amb efecte de bordó,
que l’intèrpret fa variar amb la pulsació.
Al carrer en deien “viola de cec”. La res-
ta eren una singular cítola que apareix a
la pedra del pòrtic de la catedral de
Zamora, i tres tipus de llaüts, el conegut
com a medieval espanyol que enllaça
amb la tradició àrab posterior i proce-
dent d’una il·lustració del còdex Rico
de les Cantigas del rei Alfons; l’italià,
que va seguir el camí clàssic, i una peti-
ta guiterne representada per Simone
Martini en una pintura del segle XV.
Ocasió única d’acostar-nos al so origi-
nal d’aquests testimonis medievals que
avui s’exposen en silenci als museus.c

PEDRO MADUEÑO

XAVI AYÉN
Barcelona

L’agència Balcells –la més important
del món en llengua espanyola– va
anunciar ahir a tots els seus autors
que, el dia abans, havia firmat un
acord d’intencions amb l’agència del
nord-americà Andrew Wylie, anome-
nat el Xacal, per crear l’agència Bal-
cells & Wylie, un gegant internacional
que tindrà la representació directa
d’un miler d’autors, entre els quals els
principals escriptors de les dues llen-
gües literàries més potents del món, el
castellà i l’anglès.
Si, pel costat barceloní de l’opera-

ció, el catàleg inclourà noms com
Gabriel García Márquez, Mario Var-
gas Llosa, Isabel Allende, Julio Cortá-
zar, Camilo José Cela o Javier Cercas,
pel costat anglosaxó apareixen Philip
Roth, Salman Rushdie, Martin Amis,
Nabokov, Milan Kundera o fins i tot
Borges i Roberto Bolaño.
Aquesta operació es pot llegir des de

diverses perspectives. Una, la de la suc-
cessió de Balcells, que, amb 83 anys,
ha estat al capdavant de tota l’operació

encara que, des del mes d’octubre pas-
sat, havia nomenat Guillem d’Efak, de
38 anys, director de l’agència. D’Efak
es troba des de fa tres dies a Nova
York, on l’agència Wylie té la seva seu
central –l’altra és a Londres–.
L’agència Balcells havia tingut diver-

sos nòvios els últims anys i fins i tot el
mateix Wylie, de 67 anys, ho va inten-
tar sense èxit en algunes ocasions. Per
això, quan el nord-americà li va arra-
bassar a la catalana fa quatre anys els
drets de Bolaño, ella va declarar:
“Wylie ha descobert que li surtmés ba-
rat seduir algunes vídues que comprar
la meva agència”. Recentment, en pre-
guntar-li si intentaria el mateix amb la
vídua de García Márquez, Wylie, irò-
nic, va respondre: “L’esposa i els fills
de García Márquez són carn i ungla
amb Balcells, de manera que és
impossible”.
L’altra clau d’interpretació és estra-

tègica i la dóna el panorama internacio-
nal, amb actors –editors, llibreters...–
cada vegada més grans i globals, des
d’Amazon fins al grup Bertelsmann.
Balcells i Wylie són els agents literaris
més respectats –i temuts– en els àm-

bits hispanoamericà i anglosaxó, res-
pectivament. Els uneix, amés, un catà-
leg en el qual predomina la qualitat
literària, així com una potència i capa-
citat de pressió davant els editors que,
si volen mantenir, s’ha d’adequar a la
mida creixent dels seus interlocutors.
Coneixent les seves postures prè-

vies, no és forassenyat apuntar que uti-
litzaran la seva nova força per intentar
revolucionar elmercat dels drets d’au-
tor, incloent-hi el format digital, enca-
ra en definició i en el que tots dos
s’han mostrat reticents a plegar-se a
les condicions dels editors. Que ningú
no pensi, en fi, que es tracta simple-
ment d’una mera suma, perquè en
l’ADN de tots dos figura crear noves
condicions de joc.
En la nota conjunta, els dos agents

declaren: “Ens hem seguit i admirat
mútuament durant anys, i desitgem
treballar estretament a partir d’avui.
El nostre objectiu és donar més força,
abast i durada a la representació dels
clients, i estem entusiasmats i total-
ment compromesos amb les oportuni-
tats que se’ns presenten”. Propera-
ment, més detalls.c
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Wylie icreaungegantmundial
L’agent deixa lligada la successió unint-se al seu principal rival


