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Si una cosa han sabut fer Carles
A l b e rola i Toni Benavent, a banda de
posar en escena textos teatrals més que
acceptables, és dissenyar una estratè-
gia empresarial intel·ligent, digna d’ad-
miració, dins el panorama dramàtic i el
dramàtic panorama valencià. No hi ha
dubte que Alberola i companyia han
sabut sobre p o s a r-se a tot.

Si comence per ací és perquè no em
sé desentendre del fecund corre l a t
establert entre l’èxit editorial dels textos
d’Alberola i l’èxit de públic dels mun-
tatges d’Alberola. Una cosa du l’altra,
i des del punt de vista d’aquests papers
caldria considerar aquest èxit literari
conseqüència del segon, o almenys
fortament influït per aquest. La fórmula
és senzilla, però eficaç: acontentar tot
tipus d’espectadors. I el mèrit, demos-
trar que a València es pot fer teatre de
qualitat, amb un suport professional
ferm, i en català —llàstima no poder
dir el mateix de la seua pàgina web,
completament en castellà. Tots els
espectacles d’Albena Teatre tenen una
gran acceptació, dins i fora del País
Valencià, potser perquè ha sabut orien-
tar cada obra al seu target: Joan el
cendrós (1998) i Artefactes (2003,
candidata a espectacle revelació als
Premis Max 2004), per exemple, van
destinades als infants; C u r r í c u l u m
(1994), Besos (1999), Mandíbula afi -
lada (1997) o Spot (2002) són obres
per a un públic adult; La teua vida en
65 minuts (2003), finalment, és un
muntatge eminentment juvenil —per
cert, el darrer que la companyia té en
cartell.

Faig un esforç, ara, per considerar
separadament el teatre-espectacle del
text teatral, la qual cosa suposarà sem-
pre una aproximació parcial i cons-
cientment incompleta a una manifesta-
ció artística de doble vessant. Spot
(sic.), una de les obres més recentment
publicades, és escrita per Carles
Alberola en col·laboració amb Roberto
García, qui també és coautor del més
sonat èxit d’Albena, Besos. La profito-
sa línia estilística encetada amb aques-
ta obra és represa ara amb Spot: a
Besos, les lletres de cançons populars
són inserides, amb l’acompanyament
musical corresponent, dins el discurs
dels personatges, i a Spot ocorre el

mateix però amb eslògans publicitaris
d’un cert ressò mediàtic. No es tracta
tan sols d’un joc lingüístic, sinó que ens
du a reflexionar sobre la importància
que aquells textos inserits han tingut
per a nosaltres, com a membres d’una
generació o com a consumidors.
L’exercici d’intertextualitat, a banda de
forçar inexorablement el bilingüisme o
fins i tot el plurilingüisme del text, ens
ajuda a entendre que molts d’aquells
missatges injectats són més universals
que no ens pensàvem, i també, per
què no dir-ho, a dubtar si en ocasions
no és el text principal el que s’ajusta
als afegits, i no a l’inrevés.

No content amb l’allau de premis
que ha rebut al llarg de la seua inten-
sa carrera, aquest dramaturg d’Alzira
s’embarca en un projecte tan interes-
sant que seria impensable als dominis

de la Generalitat Valenciana (almenys
a una mateixa escala): el T-6, que té
nom de transport públic però que no és
cap altra cosa que una mena de beca
col·lectiva perquè un grapat d’autors
teatrals facen la seua feina amb garan-
ties de futur. L’any 2002, el Teatre
Nacional de Catalunya va proposar a
cinc autors amb una certa projecció i
expectatives que participaren en un
projecte comú, intensiu i amb quarter
general al mateix TNC. Aquest curs
s’ha repetit l’experiència, que s’ha
revelat positiva: l’objectiu és propor-
cionar als participants en el programa
tots els recursos necessaris per idear,
escriure, preparar i estrenar una peça
teatral, amb intercanvi de pensaments,
dedicació plena i la seguretat de cons-
tar en la programació del TNC. El
Programa T-6 combat la solitud del dra-
maturg i assegura una vida teatral en
constant discussió i renovació.

D’aquest projecte ha nascut fa pocs
mesos el tercer volum de textos publi-
cats, que aplega Almenys no és
Nadal, de Carles Alberola, T’estimaré
infinittt, de Gemma Rodríguez, i El club
de les palles, d’Albert Espinosa. Cal
esmentar que aquest darrer autor, jove
però actiu, llicenciat en Químiques, és
també autor del darrer muntatge
d’Albena, i potser és més conegut per
la seua obra Los pelones, duta al cine -
ma amb el nom de Planta cuarta,
d’Antonio Mercero. Les tres peces són
lleugerament més curtes de l’habitual
en el teatre diguem-ne professional,
però en tot cas són suficientment con-
sistents. Han estat estrenades durant
els primers mesos del 2004, i són molt
diferents. Almenys no és Nadal conta
les peripècies de dues dones que viuen
en un geriàtric, amb molt d’humor i la
inevitable càrrega dramàtica d’aquests
llocs; T’estimaré infinittt és una peça
colpidora, corrosiva, eventualment
absurda, sobre la cara més amarga
del matrimoni; El club de les palles,
finalment, és un text bilingüe que recor-
da molt l’ambient i els temes de La teua
vida en 65 minuts, amb personatges
joves, desencisats, desorientats, apas-
sionats i amb un sentit irònic de l’exis-
tència pròpia.
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