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Desaparició de la principal agent literària de les lletres hispàniques

Es fa difícil, quan mor algú
com la Carmen Balcells,
on s’hi ajunten les ves-
sants personal i pública es-
sent les dues tan potents,
dir-ne res sense imaginar
què n’opinaria ella, com es
burlaria dels ditirambes
en què amb més o menys
gràcia s’acaba caient. Aca-
bo de rebre la notícia i en-
cara estic en un estat que
no sé si és de xoc o de què.
Malgrat els problemes que
arrossegava els últims
temps, jo diria més mecà-
nics que físics, la Carmen
semblava d’aquells perso-
natges llegendaris impos-
sibles de destruir. Penso
en el seu fill Lluís Miquel,
penso en les companyes
de l’agència, a qui he de do-
nar el condol, i sento que a
mi mateix també em cal
aquest condol.

Nascuda Santa Fe de
Segarra, les Oluges, a la co-
marca de la Segarra el 9
d’agost del 1930, va fun-
dar l’agència després de
treballar des dels anys cin-
quanta en l’agència de l’es-
criptor romanès i premi
Goncourt Vintila Horia.
No em sembla imprescin-
dible pretendre instruir el

lector sobre la seva vida i la
trajectòria personal, abas-
table en menys d’un minut
a la xarxa d’internet: pri-
mera agent mundial dels
autors en llengua castella-
na –no pas editora, com
diuen els incompetents de
guàrdia del canal 3.24 de
la TV3–, portaavions del
boom llatinoamericà i dels
grans escriptors espa-
nyols –tots els premis No-

bel hispànics són de la se-
va escuderia–, però també
de molts de catalans, en
primer lloc el seu compa-
triota Manuel de Pedrolo,
agent de referència en la
gestió dels drets dels au-
tors, i tot i que tenia –i qui
no?– les seves fílies i fòbies
expressades sense pèls a
la llengua, delicadament
eclèctica en qüestions

ideològiques. Per l’agència
de la Diagonal han passat
autors com Gabriel García
Márquez, Mario Vargas
Llosa, Julio Cortázar, Car-
los Fuentes, Pablo Neru-
da, Miguel Delibes, Álvaro
Mutis, Camilo José Cela,
Vicente Aleixandre, Gon-
zalo Torrente Ballester,
Manuel Vázquez Montal-
bán, José Luis Sampedro,
Juan Carlos Onetti, Jaime
Gil de Biedma, Carlos Bar-
ral, Juan Goytisolo, Alfre-
do Bryce Echenique, Juan
Marsé, Eduardo Mendoza,
Isabel Allende, Gustavo
Martín Garzo i Rosa Mon-
tero. També una impor-
tant nòmina d’autors ca-
talans com ara Josep Ma-
ria Castellet, Terenci
Moix, Carme Riera, An-
dreu Martin, Miquel Àngel
Riera, Albert Sánchez Pi-
ñol i l’esmentat Manuel de
Pedrolo, entre els que re-
cordo de memòria.

Penso si hauria de par-
lar de qüestions d’interès
públic, què passarà ara
amb l’agència, on són els
possibles acords de fusió,
o de venda, tot portat tan
en secret que res que se’n
pugui dir serà més que
fum. Si hauria de parlar
de la possible sotragada
en el món de l’escriptura i

Miquel de Palol
BARCELONA

Mor als 84 anys l’agent literària Carme
Balcells, representant d’alguns dels
principals escriptors internacionals

El món
sense la
Balcells

Balcells va
ser la primera
agent mundial
dels autors
en llengua
castellana



La llar polivalent de
la Carme Balcells

L’APUNT el treball. Així, sovint les presentacions dels seus au-
tors importants les podia fer allà mateix, amb les pa-
rets plenes de fotos d’escriptors. Era per llogar-hi cadi-
res. A la porta de l’escala o als voltants tenia una flota
de taxis perquè quan acabés el sopar o algú deci-
dís marxar no hagués d’esperar ni un minut. No
buscava l’èxit perquè era la seva personificació.David Castillo

L’agència Balcells era un pis a la Diagonal barcelonina
ben peculiar. Durant el dia era l’oficina. Els mateixos
mobles del pis, quan tancava l’agència, es convertien
en la residència familiar de la Balcells. És un detall, pe-
rò que explica a la perfecció el seu caràcter i la devo-
ció pel treball. No era d’aquelles persones que es por-
ten el treball a casa sinó que la seva mateixa casa era
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de l’edició, on la Carmen
hi té –em nego a parlar en
passat– una presència
determinant.

Prefereixo evocar el
seu gust per les subtileses
del caràcter de la gent,
per la vida, aquell impre-
visible, agut sentit del risc
aliat amb una generositat
excepcional, això que és
la veritable grandesa,
com davant de dificultats
que semblaven insalva-
bles ella hi trobava el des-
llorigador i deixava tot-
hom no tan sols amb la bo-
ca oberta, sinó fins i tot, i
encara que semblés incre-
ïble, satisfets.

Entre les moltíssimes
anècdotes que podria con-
tar, en trio dues: el 1992,
després d’un sumptuós
vernissatge als salons de la
seva agència en honor dels
sis principals editors de
Suècia, i en presència de
molts dels seus autors, en
resposta a les paraules
d’agraïment de l’ambaixa-

dor, li va dir: “Si això del 92
és una referència al meu
pes, t’equivoques en la xi-
fra; i no em donis les grà-
cies del que heu menjat i
begut, perquè espero que
d’aquesta reunió en surtin
cinc o sis premis Nobel.”
Jo tenia al Fèlix de Azúa al
costat, i m’anava dient:
“El poder que cal tenir per
parlar així, i que tothom
rigui encantat!”

La segona va ser a Les
Pallargues, on jo rebia un
premi patrocinat per ella
en honor a Manuel de Pe-
drolo. Sentíem un con-
cert de cello a l’aire lliure, i
una alosa se’m va posar a
sobre el cap. Ho va inter-
pretar com un senyal
–ella creia en les forces
tel·lúriques del món–; de
què, està per veure.

Avui aquestes forces
l’han recuperada. ■

L’agent literària
Carme Balcells, en
una imatge d’arxiu
■ ÁNGEL DÍAZ / EFE

Balcells unia un
imprevisible i
agut sentit del
risc aliat amb
una generositat
excepcional

En cap altra civilització
antiga es troba una omni-
presència d’animals en
tots els àmbits de la vida
com a l’Egipte dels fara-
ons. Analitzant la repre-
sentació i la relació amb
els animals, es pot tenir
una idea gairebé matemà-
tica del que va ser aquesta
cultura. I aquest és el plan-
tejament de l’exposició
Animals i faraons. El reg-
ne animal a l’antic Egipte,
que fins al 10 de gener serà
al CaixaForum de Barcelo-
na. La mostra forma part
del conveni de col·labora-
ció de l’Obra Social La Cai-
xa i el museu Louvre de Pa-
rís. La directora general
adjunta de la Fundació
Bancària La Caixa va ex-
plicar sobre l’acord: “No
només representa el prés-
tec de les obres del Louvre,
sinó que nosaltres hem
aportat la restauració de
260 objectes dels 430
que s’exhibeixen i l’es-

tudi de catorze mòmies
animals que també for-
men part de l’exposició.”

Animals i faraons ha
estat comissariada per
Helène Guichard, conser-
vadora en cap
del depar-
tament
d’anti-

guitats egípcies del museu
Louvre, que va explicar
que un dels factors de la
importància dels animals
rau en el fet que “el déu
creador dels egipcis va si-
tuar a la mateixa escala
d’importància animals,
éssers humans, minerals i
plantes”. La mostra ha es-
tat estructurada seguint
unes pautes d’incidència
progressiva dels animals
en la vida dels antics egip-
cis. En primer lloc, es pre-
senta un inventari dels
animals que han viscut a la
riba del Nil. Es pot com-
provar que no sempre el

paisatge i les condicions
naturals han estat les ma-
teixes, la qual cosa ha fet
que determinats animals
tinguessin més presència
en una època que en una
altra. Un altre àmbit re-
flecteix com els animals
van ser representats de
manera gairebé naturalis-
ta. La següent part relacio-
na els egipcis amb els ani-
mals per la via de la subsis-
tència: cacera, cura de ra-
mats i alimentació. La re-
lació domèstica i l’ús dels
animals per la feina donen
pas a àmbits en què s’evi-
dencia que els egipcis van
utilitzar la representació
d’animals per expressar
visions humanes fins a ar-
ribar a convertir-los en la
representació dels déus.

A més de contemplar
escultures, penjolls, pa-
pirs..., el visitant podrà
participar d’una experièn-
cia immersiva tot fent una
visita amb guia a una mas-
taba, una tomba egípcia,
decorada amb temes al·lu-
sius als animals. ■

Fauna egípcia
CaixaForum fa un viatge expositiu sobre la incidència
del món animal en la vida i la mort a l’antic Egipte

Jaume Vidal
BARCELONA

Un assistent a la roda de premsa d’ahir a CaixaForum, al costat de dues peces que es mostren a l’exposició ■ JOSEP LOSADA

La presència
dels animals a
Egipte va arribar
al punt que
representaven la
imatge dels déus




