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Novel·la

L’editorial Onada de Benicarló està mos-
trant una empenta exemplar en la publi-
cació de novel·les ben interessants d’autors
valencians coneguts dins un període rela-
tivament curt de temps, el que certifica la
inquietud creativa i editorial al llarg de tot

el País Valencià. A més els llibres són pre-
sentats amb cobertes bellíssimes
que reforcen el contingut de
les obres. Com aquell bell
ideari del Modernisme,
que tanta importància
en donava al format i
l’estructura dels lli-
bres. Després del si-
lenci d’Enric Lluch
(Algemesí, ) és
un autor ben prolífic
i conegut entre els va-
lencians i com la ma-
jor part de les seues
obres, acostuma a barrejar
els elements històrics amb la

ficció dins l’anomenada novel·la històrica.
Lluch alterna  present i passat al

llarg de vora cinquanta capítols
de viva intensitat narrativa

amb  diàlegs i reflexions,
amb una veu en off que

va interpel·lant —i
qüestionant— el per-
sonatge central, el qual
anirà desvelant molts
secrets de la seua famí-
lia fins a arribar a l’ori-

gen del propi protago-
nista. Haig de confessar

que vaig llegir aquesta no-
vel·la fa ja algun temps tro-

bant-me de jurat en algun altre

concurs. Doncs bé, malgrat recordar-me’n
de la major part de la trama, aquesta vega-
da l’he llegida amb gran fruïció per la seua
gran habilitat narrativa i per les magnífi-
ques dosis de veritable thriller en clau mo-
derada. Lluch coneix profundament el
llenguatge popular i n’extreu el millor a tra-
vés de frases fetes, modismes i una gran ri-
quesa lèxica no contaminada. La coberta
amb la bella dama d’època és una verita-
ble delícia.     

POR LLUÍS  ALPERA

L’últim llibre d’Enric Lluch narra
un drama familiar en l’ambient
prebèl·lic anterior a la guerra civil,
en un poble valencià de La Ribera

ENRIC  LLUCH
Després del silenci 

Premi de Narrativa
«Ciutat de Sagunt», 2010

ONADA EDICIONS,
BENICARLÓ, 2010
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Secrets de família…

Teatre

De què parlen dos actors, que han tre-
ballat quasi trenta anys junts, abans d’ei-
xir a l’escenari la nit de l’última actuació?
Mentre mosseguen uns entrepans o cal-
fen la veu, Carles i Alfred fan inventari de
les seues preocupacions existencials: el
pas del temps i la mort, el sexe i l’amor, la
por i la felicitat i, sobretot, el valor de l’a-
mistat i del teatre. Que tinguem sort! és el
darrer text dramàtic escrit per Carles Al-
berola (Alzira, ) després d’haver re-
corregut Espanya amb èxits com Besos o
Spot, i d’haver entrat a les cases valencia-
nes per la finestra televisiva d’Autoindefi-
nits o Socarrats. Ara tenim l’oportunitat de
poder llegir aquest text editat per Brome-
ra i gaudir de la seua representació al Ta-
lia, on Alberola dirigeix el muntatge i ac-
tua junt al seu inseparable company Al-
fred Picó. Però aquest no és un treball més.
Es tracta d’un punt d’inflexió en la facto-

ria Albena, que és com dir un canvi de
rumb en la punta de llança del teatre va-
lencià. 

La sàtira, la ironia i l’humor
i n t e l · l i g e n t  
—especialitats de la
casa—, continuen
ací ben presents.
No obstant, Que
tinguem sort!
també amaga
cops de timó
sorprenents.
Com assen-
yala Antoni
Torreño a la
excel·lent in-
t r o d u c c i ó
que prece-
deix el text, al-
guna de ben
grossa deu estar
passant en el teatre
valencià perquè Albe-
na s’endinse, per prime-
ra vegada, en la crítica social

i política de l’actualitat: el precari estat de
la llengua i la cultura, la corrupció políti-
ca, la visita del Papa i la Fórmula , l’oblit
d’El Cabanyal, la manipulació de Canal ,
el tall de TV o la marginació d’homenots
invisibles com Raimon, Ferran Torrent,
Manolo Boix i Romà de la Calle. Fins i tot,
la reiterada exclamació de «què bonica que

està València!», carregada d’amarga
ironia, qüestiona el tòpic de

«la millor terreta del
món». 

El dramaturg al-
zireny referma la

seua habilitat
per abordar
q ü e s t i o n s
t r a n s c e n -
dentals sen-
se perdre el
s o m r i u re.
Perquè l’au-
tocrítica en
boca del per-

sonatge Car-
les («el que

fem és només
metadona»  per

fer riure a la gent,
diu), es fàcilment des-

muntable: només l’au-
tèntica comèdia pot trans-

formar les carcallades en reflexió. Com
ocorre magistralment a aquesta obra, es-
tructurada a partir d’una oposició espacial:
la intimitat del camerino i l’espai públic de
l’escenari. Així, la primera part mostra la
conversa que mantenen els dos com-
panys mitja hora abans de fer l’espectacle
Espasmes per última vegada. La segona
està constituïda per l’espectacle pròpia-
ment dit, i inclou un epíleg final: l’inici del
mateix espectacle dos anys després amb
un important canvi. 

«Qui se’n recordarà de nosaltres d’ací a
uns anys?», li pregunta Carles a Alfred.
Pura retòrica. Precisament, Albena passarà
a la història com un dels grans revulsius del
teatre valencià al segle XX. Amb reflexions
com la següent: diu Carles Alberola que
passem la vida desitjant-la millor en lloc
de gaudir-la tal com és. Com si fóra una va-
cuna per curar aquest mal generalitzat,
Que tinguem sort! constitueix un potent crit
a la vida, a posar bona cara al mal temps
i a lluitar contra les adversitats. I si el re-
sultat no és l’esperat i ens deixa un regust
agredolç, almenys la il·lusió depositada
haurà pagat la pena.

POR PURIFICACIÓ MASCARELL

CARLES ALBEROLA
Que tinguem sort!

Introducció:
Antoni Torreño. 
Portada:
Alba Soler

BROMERA EDITORIAL,
2011

�

�Les amargues rises d’Alberola
Molta sort és desitjable per als professionals del teatre, i no sols. És la
invocació de l’última obra escrita per Carles Alberola —que ara es pot veure
al Talia— en la qual l’artífex d’èxits com Besoso Autoindefinits canvia el rumb i
s’endinsa en la crítica social i política d’actualitat. Això sí, amb un somriure.

«Roméo et
Juliette»

Dos CD, DDD.
LSO

Sonatas
Un CD, DDD.

Virgin

Tonadillas,
arias y

oberturas
Un CD, DDD
Enchiriadis.

CRÍTICAS DE
ANTONIO

GASCÓ
� Solistas. Orquesta Sinfónica de Londres y Coro.
Director C. Davis.

El Palau de les Arts programa la cantata escénicaRomeo y
Julieta, de Berlioz, y ello da pie a comentar una de las más
importantes grabaciones de esta obra que recientemente se ha
comercializado en España. Se trata de la versión en vivo, con
todo lo que significa de atracción directa ante el público, que
dirigió uno de los mejores especialistas en Berlioz como es Colin
Davis. El maestro británico registró la obra hace algunos años,
frente a la orquesta Filarmónica de Viena, firmando una de las
versiones cimeras de esta partitura. Ahora añade un más
preciso sentido del drama, y sin abandonar los tiempos vivos, se
sumerge en los pormenores tímbricos extrayendo a su habitual
London Symphony unas calidades sonoras de espectacular
plasticidad. En el trío protagonista, los tres cantantes están
relacionados con el coliseo de Calatravaen estas últimas
temporadas. Daniella Barcellonaprecisa un prólogo intimista,
lírico y apasionado. El bajo Orlin Anastasov, establece un fraile
solemne con cierto tinte apocalíptico y el tenor Kenneth
Tarver, que actuó en la tarde de ayer interpretando esta obra
bajo la rectoría de Guerguiev, precisa, con romántico acento,
una de las particularizaciones más briosas del drama.
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BERLIOZ
APASIONADA GRANDEZA

� Tharaud, clave.
Alexandre Tharaud graba una selección

de sonatas de Scarlatti de las que escribiera
durante su estancia en la corte española. Estas
obras en un solo movimiento, monotemático o
bitemático, se nutren de aires hispanos con
influencias orientales, acentos de la gitanería,
y temas populares castizos del terreno, que en
el teclado del clave hacen emerger los acordes
o arpegiados de la guitarra. Con todo, la
galanura aristocrática se impone en el
concepto y ello es algo que sabe leer muy bien
el pianista Alexandre Tharaud, del mismo
modo que aporta una cierta teatralidad a
muchas de sus versiones, valorando las
acrobacias virtuosísticas como los saltos de
octava. La versión de este ramillete de sonatas
elegidas es muy apreciable y sin perder
personalidad, mantiene un criterio de época
como ya se vio en los anteriores registros del
mismo intérprete en las obras de Couperin,
Rameau o, incluso, Bach.
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SCARLATTI 
DE LA PLAZA AL PALACIO

� E. Escrivá. La Dispersione. Director J. Boïls.
Las tonadillas eran piezas que se solían

interpretar en los intermedios de las comedias para
animar al respetable con sus acentos populares.
Pues bien, este disco, que toma el nombre de un
ciclo de ellas titulado El mundo al revés, original de
Blas de la Serna, cumple bien con el título, dado que
en este caso son las arias de ópera de Martin y Soler
las que se intercalan en medio de los temas
populares del compositor navarro.
Se encarga de otorgar casticismo a las tonadillas y
gracia castiza la valenciana Erika Escriba
Astaburuaga, a la que tantas veces hemos
aplaudido por estas latitudes, y también de
mostrarnos su excelente dicción operística en las
obras del valenciano, singularmente en el vibrante
final del primer acto de El burbero de buon cuore en
el que la soprano hace gala de su vehemencia con
una emisión cristalina y temperamental. Le
acompaña con justeza y adecuado acento el grupo
La Dispersione que conduce con criterio y cuidado
acento Joan B. Boïls.
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LASERNA & MARTIN
EL MUNDO AL REVÉS


