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Unfuneral senzill ambfamiliars i amics
acomiadaCarmenBalcells
L’agent literària descansa al seu poble natal, Santa Fe de Segarra

PAU ECHAUZ

Lleida

Feia un dia assolellat, només 22
graus de temperatura a l’aire lliu
re, alguns més a la petita església
romànica de Santa Fe de Segarra,
plena a vessar de familiars, amics i
companysdefeina, junts,embotits
per donar calor al fèretre amb les
restes de la filla més il∙lustre
d’aquest poble preciós, Carmen
Balcells. A la una en punt va co
mençar el responsori oficiat pel
sacerdotEduardRibera,amicdela
família, que va recordar Carmen
Balcellscomunapersonaqueirra
diava amistat i va subratllarne
l’amor per la seva feina i el seu re
torn a les arrels a la Segarra. El ca
pellàvarecordarunamissadeNa
dal en aquella mateixa església
ambunaCarmenBalcells emocio
nada. “La gent de la Segarra ve
d’una terra pobra on es vivia amb
valors com l’esforç, la constància.
Carmen Balcells era així perquè
encarnava els valors d’aquesta
gent”.
Santa Fe li estarà sempre agraï

da per haver contribuït a les obres
de reformadel poble, la creacióde
lacasaruralperaescriptorsicoses
no menys importants com el fi
nançamentnecessariperarreglari
ferméscòmodeselsbancsdelave
lla esglésiaonahir se lavaacomia
dar en una cerimònia senzilla i
molt emotiva. Un veí explica que
“va fergestionspera la reformade
l’església”, un temple romànic del
segleXII.
El funeral de l’agent literària

mésinfluentdelsúltimscinquanta
anys en la literatura hispanoame
ricana va ser una cerimònia per a

familiars, amics, treballadors de
l’agència i alguns col∙legues del
món editorial. Respectant el desig
de lamateixaCarmenBalcellsque
el seu comiatmolt discret no hi va
haver cap representació instituci
onal,nide laGeneralitatnidelMi
nisteri de Cultura, tan sols els al
caldesdelesOlugesiEstaràs.Molt
pocs escriptors presents, Eduardo
Mendoza, Carme Riera, Rosa Re
gàs, Lluís Izquierdo i el periodista
Juan Cruz. El violoncel∙lista Lluís
Herasvainterpretarduesversions
d’El cant dels ocells i Paraules
d’amordeSerrat, pecesqueelmú
sic sabiaqueagradavenaBalcells.

A la petita plaça de davant l’es
glésia, abraçades, llàgrimes, pe
tons, salutacions i molta tristesa a
lescares.Elcotxedemortscarrega
fèretre amb diverses corones de
flors entre les quals destaquen
l’enviada pels Reis d’Espanya, els
seus familiars, el personal de
l’agència i altres editorials. La
comitiva iniciaunpetitpasseiga la
mercè del sol inclement de les
dues del migdia darrere el cotxe i
fins al petit cementiri. Carmen
Balcells va demanar un petit nín
xol sense res especial que desta
qués entre els altres. Allà reposa
des d’ahir la Mamá Grande de les
lletreshispanes.
De tornadaaSantaFe, lacasade

Carmen està oberta i els familiars,
amics i gent pròxima, fan unmos.
CalSastreesvaomplintapocapoc

il’esperitdeCarmenBalcellsesdi
ria que mira des dels racons. Una
familiaremdiuque“ellanohihau
riapermèsqueeldiadelseuenter
rament la gent no estigués correc
tament atesa, la seva hospitalitat
era proverbial”. Les rotllanes co
mencen a formarse i comencen a
fluir els records i les anècdotes. Es
diria també que és ella la que va
preguntantsialsseusconvidatsels
falta alguna cosa. “La Carmen ho
hauria volgut així”.Al carrerparlo
amb Josep Comaposada, el veí de
la casa del costat. “Ha estat una
gran benefactora per al poble.
S’implicava i ens ajudava. Fa deu
anysva treballarmoltperagerma
narnos amb Santa Fe de Colòm
bia. Ens va donar dimensió inter
nacional”, afirma.Tambéqueda la
casaruralperaescriptors,unrefu
gi de calma i pau rural. A Santa Fe
reposa un capítol de la història de
la literaturaespanyola.!

Molt pocs escriptors
presents: Eduardo
Mendoza, Carme
Riera, Rosa Regàs
o Lluís Izquierdo

MERCÈ GILI

EduardoMendoza, a l’esquerra, entre els assistents al funeral

Unaplujaprodigiosa
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Somiar que pel carrer o per l’escala
del metro trobaves una moneda i al
capdeduespassesunparellmés i de
seguidamés imés,moltesmés, i des
pertarte perquè no les podies reco
llirtotes,era,segonsexplicavaunpsi

quiatre, un dels somnismés comuns
entre lapoblacióde lapostguerra es
panyola. Ara, que avui, a casa teva,
tancada i barrada, et trobis un bitllet
decenteurosquenosapsd’onhasor
tit,il’endemàmitjadotzena,idesprés
dotzenesmés, i tot seguit centenars i
milers de bitllets, i no entenguis el
misterini sàpiguesquietvol fermul
timilionari,éselqueesvaempescarel
dramaturg francès Sébastien Thiéry
quan el 2012 va escriure Comme s’il
en pleuvait. La comèdia juga amb la
pulsió de la cobdícia desenfrenada
que es desvetlla en el sí d’una parella

prou endreçada del nostre temps, la
mateixa frisança pel diner fàcil que
podianiarfasetantaanysalcervellde
lagentmésnecessitada.
Sergi Belbel, autor de la versió ca

talana,hadirigit l’obraalCondalamb
el títolCaigutsdel cel, i s’haassegurat
ladiversiódelpúblicambunreparti
mentdeprimeracategoria.Comèdia
d’humor galopant, amb un afuat
apuntmoral inclòs, el director ha dit
queésunabarrejade“teatredebule
vard i de teatre de l’absurd”, com si
se’n donés de menys de tenir entre
mansunapeçamassalleugerailavol
guésinvestird’unadignitatimmeres
cuda. Aquests cataplasmes precipi
tatsmoltesvegadesnol’encerten.
Caiguts del cel no té res de boule

vard,ungènereque,ahoresd’ara,per

arrelar, lical lasubtilesa, lamalícia, la
simulació,unacertafinordialèctica...
i no la comicitat de pinyol gras que
corre per unes estances que el destí
vol inundarambelsbeneïtspapersli
laqueemetelBancCentralEuropeu.
I l’obra deThiéry tampoc no és –en
cara menys– teatre de l’absurd,
aquell corrent dramàtic que integra
vaperfectament en l’acció, sense cap
sorpresa ni escarafall dels protago
nistes, la raresa, l’element estrany, la
incongruència...IaCaigutsdelcel,es
clar, passabenbéa l’inrevés: el sidral
que s’organitza en cada enigmàtica
plujamonetàriaésdecampionat.
Des que el metge anestesista de la

història (Jordi Bosch) i la seva dona
(Emma Vilarasau), directora d’esco
la, tenen la primeradisputa sobre els

cent euros trobats inexplicablement
a la tauladelmenjador, el rebombori
queesviualdomiciliésuncrescendo
decrits, discussions i ensurts.Les in
tervencions d’una encantadora mi
nyona ucraïnesa (Anna Barrachina)
subministra els moments més hila
rantsde lahistòria i lesd’unveípara
noic (Carles Martínez) situacions
més aviat inconsistents. Crec que la
pròpia gresca i el clima desmenjat
ques’instal∙la al teatreamaga l’escas
sa qualitat d’un text que s’ho juga tot
alprodigi iaunfinalquepreténnete
jarlo d’un excésde trivialitat. Labo
nadirecciódeBelbelesnotaespecial
ment en el treball magnífic de Bar
rachina,mentrequeVilarasau,Bosch
iMartínezsemblenactuarpersotade
lessevesenormesaptituds.!

CRÍT ICA DE TEATRE

Els arxius, a Alcalá?
!ElMinisteri deCultura va
emetre ahir un comunicat
per deixar clar queCarmen
Balcells tenia “la voluntat
inequívoca” que fos l’Estat el
quemantingués la totalitat
del seu arxiu i ja havien “ne
gociat i tancat” la venda, per
1,5milions d’eurosmés
700.000 euros en exempci
ons fiscals, del que encara
era de la seva propietat:

3.200metres lineals de docu
mentació. El 2010 l’agent ja
va vendre alministeri per
tresmilions part de l’arxiu,
custodiat aAlcalá deHena
res. “Si elMinisteri deCul
tura ha comprat aquest fons,
ho respectarem; i en cas
contrari, i si és oportú, en
parlaremambels hereus”, va
afirmar ahir el conseller de
Cultura, FerranMascarell.


