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CULTURES 

EL PILLO
Cascai Teatre. Creació i direcció:

Marcel Tomàs i Susana Lloret. Intèrpret:
Marcel Tomàs. � DIES:  19 de
setembre. El Centru. Cabrianes.

ra nit de dissabte i nit de
dissabte de festa major a
Cabrianes, així que les

ganes de riure i de gaudir es van
perllongar al local del Centru amb
la visita dels gironins Cascai Tea-
tre i el seu darrer espectacle, El pi-
llo, que va aplegar un bon nombre
de públic disposat a passar, com en
edicions anteriors, una bona es-
tona amb Marcel Tomàs, un ex-
cel·lent i conegut mestre de ceri-
mònies.

El pillo esdevé una successió
d’aventures i desventures d’un 
personatge múltiple (i que es mul-
tiplica!), protagonista de les més hi-
larants i a voltes esperpèntiques i
surrealistes històries. El punt de
partida situa l’espectador davant

un cantant de cabaret en hores bai-
xes que coneix l’amor de la seva
vida. L’espectacle és una matisada
i ben trobada construcció escèni-
ca que beu del cinema còmic mut,
amb noms com Buster Keaton,
Chaplin, Jacques Tati, i de picades
d’ull constant a d’altres referents ci-
nematogràfics o al sempre recor-
dat mestre Pepe Rubianes. 

Tot plegat, a càrrec d’un in-
combustible i entregat actor: Mar-
cel Tomàs, que va demostrar el seu
domini de l’escena i de la impro-
visació. El pillo, el muntatge més
recent de la companyia (amb per-
mís de la propera estrena a l’octu-
bre dins el Festival Temporada
Alta de Girona), conté aquest par-
ticularíssim i identificatiu segell del
grup, sinònim de feina ben feta,
enginy al servei de l'espectador i un
bon treball a escena amb un únic
objectiu: fer riure. 
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MarceL toMàs La
torna a encertar

Assumpta Pérez

TEATRE CRÍTICA

Cascai Teatre va portar a Cabrianes, dissabte de festa
major, el darrer muntatge de la companyia, «El pillo»,
en què Tomàs torna a desplegar el seu domini escènic

MARES I FILLES
Llibret i direcció: David Pintó. Música:

Clara Peya. Intèrprets: Nina i Mariona
Castillo. � DIES:  20 de setembre.
Teatre Kursaal. Manresa

n discurs i un contingut
universal passat per un
especial tamís atmosfèric

i musical. Mares i filles, del man-
resà David Pintó i amb música de
Clara Peya, va encetar la seva gira
catalana diumenge passat a la
Sala Gran del Teatre Kursaal de
Manresa. Una ocasió que no va
omplir la platea del teatre manre-
sà, cosa que, certament, va ser
una llàstima, perquè el muntatge
s’ho valia. Això, però, no va deslluir

gens ni mica el que estava passant
sobre l’escenari.

Interpretada per Mariona Cas-
tillo i Nina, acompanyades per la
mateixa Peya al piano, Mares i fi-
lles desgrana íntimament el xoc,
l’enfrontament, la rivalitat, la ne-
gada complicitat i el distancia-
ment que ha d’acabar esdevenint 
acostament entre una mare i una
filla. Raons i desraons que teixei-
xen aquesta distància i que s’en-
treveuen de la mateixa manera
que l’invisible llaç que les uneix. I,
malgrat les desavinences, hi ha la
lluita per trobar un espai de treva
que, si no pot portar a l’entesa, sí
que pot dur al respecte.

És precisament l’entesa escèni-
ca i musical entre Castillo i Nina,
embolcallades en una atmosfera
íntima i sincera, el punt fort del bon
funcionament de Mares i filles; és
veritat que el discurs és conegut,
però l’empatia aconseguida, vi-
brant i emotiva, aconsegueixen
captivar el públic. A Manresa, di-
umenge, també.
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«Mares i FiLLes» que
captiven eL púBLic

Assumpta Pérez

TEATRE CRÍTICA

Del manresà David Pintó, amb música de Clara Peya, el
musical no va omplir la platea del Kursaal i va ser una
llàstima, perquè el muntatge bé que s’ho valia

are, amiga, companya,
confessora, psicòloga,
cap... o potser una bar-
reja de totes aquestes

figures confluïa en l’agent literària
Carmen Balcells als ulls dels ge-
gants de les lletres hispanes, que la
consideraven la Mamá Grande:
sempre era al seu costat per de-
fensar-los dels editors. Balcells va
morir diumenge als 85 anys.

Si a Los funerales de la Mamá
Grande Gabriel García Márquez va
dibuixar el perfil d’una matrona
omnipotent que dominava amb
mà de ferro el territori de Macon-
do, Carmen Balcells va exercir
també el seu immens poder de re-
presentació dels més grans es-
criptors hispanoamericans da-
vant els poderosos grups editorials.
No debades, negociar amb Balcells
era fer-ho amb García Márquez,
Mario Vargas Llosa, Carlos Fuen-
tes, Julio Cortázar, José Donoso i al-
tres genis que van protagonitzar el
boom de la literatura hispanoa-
mericana, una llista a la qual es van
sumar els principals escriptors
espanyols, entre els quals, Juan
Marsé, Juan Goytisolo, Eduardo
Mendoza, Manuel Vázquez Mon-
talbán o Javier Cercas.

Però si la Mamá Grande de Ma-
condo pretenia que res no canviés,
Balcells va arribar al món literari
per revolucionar la fins aleshores
relació paternalista entre autor i
editor, i canviar les regles del joc en
benefici dels autors de la seva car-
tera. Balcells va eliminar la cessió
als editors de drets universals i vi-
talicis, en qualsevol llengua i en
qualsevol país, i va fixar les bases
d’una segmentació d’aquests drets
que va resultar fonamental per a la
prosperitat i estabilitat econòmi-
ca dels seus autors.

«Gràcies a Carmen Balcells vaig
al mercat cada matí», va dir d’ella

l’escriptor uruguaià Juan Carlos
Onetti, el qual l’agent va anar a bus-
car a Montevideo perquè signés
amb ella. Al suport econòmic,
Balcells va afegir un suport tècnic,
humà i fins psicològic als escrip-
tors, els seus «clients», per als
quals no va escatimar en detalls,
regals, festes d’aniversari o recep-
cions, cosa gens habitual en els
anys en els quals la lleidatana es-
tava modelant la figura del modern
agent literari.

Nascuda el 9 d’agost del 1930 a
Santa Fe de Segarra, el 1955 Bal-
cells va començar a treballar de
corresponsal a l’agència literària
ACER, propietat de l’escriptor ro-
manès Vintila Horia, i que repre-
sentava autors estrangers a Espa-
nya. Aquesta situació va durar fins
que Vintila Horia va guanyar el
Premi Goncourt, el 1960, i va de-
cidir vendre l’agència i traslladar-
se a París; Balcells es va fer càrrec
dels seus representats i es va esta-
blir pel seu compte. Des de la
creació, el 1960, de l’Agència Lite-
rària Carmen Balcells, la firma ha
gestionat més de 50.000 contractes.
Luis Goytisolo va ser el primer
autor espanyol que va representar.

«Et cuida fins al punt que es fica
en la teva vida, i t’aconsella si et
convé o no canviar de pis, o can-
viar de dona...», va explicar certa
vegada Juan Marsé, que no obstant
això veia aquesta indiscreció com

a «entranyable».
Malgrat aquesta proximitat i la

relació gairebé familiar amb els au-
tors que representava, una de les
seves frases més cèlebres va ser
aquella en la qual va sentenciar: «jo
no tinc amics, tinc interessos», i so-
lia recordar el dia que Gabriel
García Márquez li va preguntar per
telèfon «m'estimes, Carmen?» i
ella li va respondre: «no et puc con-
testar a això, ets el 36,2 % dels
nostres ingressos».

Salvant aquesta reticència ga-
irebé puritana a establir amistats
entre els autors amb els quals te-
nia compromisos professionals,
Balcells va arribar a comparar la
pèrdua de la representació d'un
autor amb un abandonament
amorós, i va confessar que havia
plorat durant dies per la marxa
d’algun escriptor especialment
apreciat per ella.

La majoria d’autors, però, han
guardat un enorme reconeixe-
ment pel treball de Balcells, i quan
passaven per Barcelona sempre
trobaven un moment per visitar-la
o dinar amb ella a casa seva, a la
Diagonal, fins i tot quan ja havia
deixat les regnes de l’agència.

Quan va complir els 70 anys el
2000 i va rebre la Medalla del Mè-
rit Cultural, Balcells va iniciar un
progressiu i lent retir de la direcció
de l'agència, un procés que va
culminar el 2014 amb el nomena-
ment del jove gestor cultural Gui-
llem d'Efak com el seu «successor»,
i l’encàrrec d'adaptar l’empresa
als nous reptes de l'edició digital.

Mentre va estar en actiu, Balcells
va rebutjar desenes de propostes
d'entrevistes per considerar que
podien perjudicar la confidencia-
litat que ha de regir entre agent li-
terari i autor, una actitud que va
augmentar la seva llegenda.

Els últims anys va acceptar ser
entrevistada per determinats es-
criptors o periodistes literaris, en-
cara que tenint sempre present
una màxima: «valc més pel que ca-
llo que pel que dic». 
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Perfil

Mor als 85 anys l’agent literària Carmen Balcells, representant
d'alguns dels escriptors més importants de l'onada llatinoamericana 


La Mamá Grande dels
gegants de les lletres hispanes 

Balcells en una imatge del 2011

EFE/ÁNGEL DÍAZ

MÉS DE 500 PERSONES VAN
assistir, aquest cap de setmana, a les
dues representacions de l’obra
Burundanga al Teatre Municipal de
Berga. L'obra, de Jordi Galceran, la va
portar a escena l'Agrupació Teatral La
Farsa. El grup ja prepara els Pastorets,
però abans arribarà Método 33 i La
caputxeta que escombrava l’escaleta.



«Burundanga»,
de La Farsa, rep
550 persones

ARXIU PARTICULAR/LA FARSA


