
l veredicto literario «he leído el
libro de un tirón» compromete
más al lector que al autor, defi-
ne antes el estado de ánimo del

degustador que la calidad del creador. me
arriesgaré, sin embargo. emprendí Mi
amistad con Jesucristo (alba) de Lars Hu-
sum, y la noche no acabó hasta que con-
cluí esta aventura desbordante de violencia
y de imaginación cotidiana.

la contundente sentencia «he leído el
libro de un tirón» tiene además una pro-

longación imposible, porque los comenta-
rios ulteriores se arriesgan a desatar un
anticlímax. curiosamente, Mi amistad con
Jesucristo resuelve a la perfección el dile-
ma de la hoguera, porque almacena com-
bustible para dosificarlo a lo largo de la
narración. Podría añadir que la novela se-
ría un perfecto guión para una película de
Lars von trier, pero se me acusará de opi-
nar ex post facto, al saber de antemano que
el autor trabajó para la productora del ci-
neasta danés.
Mi amistad con Jesucristo es una novela

desalmada y cómicamente despiadada
pero, si me obligaran a describir su núcleo
espiritual, me acogería a una frase que pro-
nuncia su protagonista inadaptado. «no
quiere pegarme porque en cada golpe me

arrancaría un pedazo de culpa y debo con-
servarla íntegra». Hablemos de tremendis-
mo danés, si no fuera un oxímoron. rastre-
emos influencias de otras novelas primeri-
zas, como El extranjero camusiano o un tal
Pascual duarte. si no fuera por la maldita
ironía, que me mantuvo despierto. una no-
che recuperada, no una noche perdida. sin
olvidar El guardián entre el centeno, o algu-
nos retratos amorales de Félix de azúa,
aquí el joven sin sentido se llama nikolaj.

adivino la exasperación de quien haya
llegado hasta aquí, apremiado por la ur-
gencia sobre la presencia en la novela del
personaje histórico que la titula. aclaremos
pues que Mi amistad con Jesucristo es el
único libro cuyo protagonista agrede al
mesías con un cenicero. disponemos de

otra línea de diálogo que aclara el meollo
espiritual del relato. «soy jesucristo y he
venido a hacer de ti una persona mejor».
dan ganas de recibir la frase con una sono-
ra carcajada, qué mejor elogio para el pulso
de Husum. 

Ha brotado una tendencia a rescatar la
religión oficial de occidente desde el paga-
nismo, una contradicción que alumbra en-
sayísticamente la magnífica Religión para
ateos de alain de Botton. cuando una his-
toria nos atrapa, la sucesión de viñetas es lo
de menos. ahora bien, cada vez que inten-
tamos ingresar a Husum en la tradición de
eduardo mendoza, nos corrige con sangre.
también nos enseña que la redención es
inferior como material literario al pecado.
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La redención de «Mi amistad con Jesucristo»

Matías Vallés
TRIBUNA

Entrevista

si parlem d’escena teatral valenciana, parlem
de carles alberola (1964) i d’albena teatre.
després de tres dècades als escenaris, l’alzi reny
ha explorat amb la seua companyia tots els mit-
jans de creació audiovisual, pels quals ha rebut
reconeixements del públic i de la crítica en l’àm-
bit nacional. els seus textos han començat a
ocupar espais tradicionalment reservats a la li-
teratura canònica, com ara la Biblioteca virtu-
al miguel de cervantes, mentre que la colla d’ac-
tors que dirigeix sorteja amb èxit els contra-
temps del panorama escènic.

acaba de rebre el XXii Premi de la crítica
dels escriptors Valencians. Què suposa el
premi per a la seua carrera?

el reconeixement és molt especial, per qui

m’ha premiat, que són els meus companys, i
per l’obra que han valorat, Que tinguem sort!,
que, després de treballar cinc anys a la televi-
sió, m’ha suposat tornar a escriure i tornar a pu-
jar als escenaris. a més, està vinculada a perso-
nes que, malauradament, han desaparegut i a
les quals he pogut retre homenatge. cada ve-
gada que la represente, la visc d’una manera di-
ferent; que la crítica haja vist en ella uns valors
fa que el premi siga important per a mi. en tot
cas, quan s’escriu no es pensa en els guardons:
el que preocupa a l’autor és la gent que paga una
entrada per compartir una estona ell.

açò es veu en moltes produccions d’albe-
na, especialment en Besos, que torna a esce-
na després de tretze anys i està tenint la ma-
teixa bona acollida que la primera…

Besosés un dels espectacles emblemàtics: és
un regal. el secret, no el sabem, però sí que es
veritat que hui en dia és quasi impossible man-
tenir l’interès per un muntatge i recuperar-lo
amb el mateix equip... l’acollida entre els espec-
tadors ha sigut igual que fa tretze anys, encara
que nosaltres ja no som els mateixos, clar, i el cos
ho nota...  sabem que este és el territori que ens
agrada i en el qual continuarem fent coses, per-
què creem expectatives en el públic. Però ens
trobem amb el problema actual del teatre: l’ex-
hibició, que està molt limitada, i no tant la pro-
ducció, perquè sempre es pot reduir.

tot i això, ara manteniu un ritme accele-
rat amb els muntatges en gira. com es com-
patibilitza amb les responsabilitats com a
membre de la directiva de la Sgae?

la feina és desbordant... sóc un dels mem-
bres dels 39 socis de la junta i, a més, pertany al
nou consell de direcció. la comesa és revisar la
societat en tos els àmbits: assabentar-nos d’en
quin punt es troben els comptes i quadrar-los.

És fonamental que fem recuperar el valor dels
drets dels autors de portes a fora, i ens esforça-
rem perquè els socis participen de les decisions
i s’impliquen. d’altra banda, la transparència
econòmica és el gran objectiu: les auditories
han comportat que treballem d’una manera
més col·legiada, menys piramidal. la motiva-
ció és buscar camins d’entesa, no d’enfronta-
ment, amb els sectors, i per això, es faran pú-
bliques actuacions importants, relacionades,
per exemple, amb els problemes del «no iden-
tificat», que portaven al retardament en la re-
buda dels drets dels autors quan no es reco-
neixia ràpidament la seua autoria.

una missió tan difícil exigirà molta impli-
cació. repercuteix en els projectes futurs? 

de projectes, n’hi ha un cabàs! vivim a l’è-
poca dels projectes! tothom té projectes! estem
treballant tant en l’audiovisual com en el tea-
tral. la gent continua preguntant-nos quan tor-
narem amb programes nous a la tv, perquè la
fórmula era bona, però la situació, per ara, no
ho permet, tot i que ens agradaria. a l’estiu
muntaréQue tinguem sorta euskadi, i estrena-
rem al novembre una comèdia anglosaxona di-
vertida amb cristina Plaza i jo com a actors.

amb cristina Plaza no havies tornat a co-
incidir des de Mandíbula afilada, però tens
fidelitat pel mateix equip artístic i per certs
textos com Besos i Joan, el Cendrós. açò em
fa pensar en la faceta menys explorada de la
teua trajectòria: teatre infantil i juvenil.

ens hem endinsat en el territori del teatre ju-
venil en quatre ocasions i ha estat una expe-
riència fantàstica. una mostra és la recent edi-
ció de Juan, el Ceniciento, per algar editorial,
que és un espectacle que interessa al públic jove
i que s’està estudiant i portant a escena pels es-
tudiants d’una manera constant. l’altra obra és
Kafka i la nina viatgera, Premi nacional de li-
teratura infantil de Jordi Serra i Fabra, una his-
tòria preciosa sobre com la ficció pot salvar a
una nena de les pors i del sentiment de pèrdua,
i a un autor que, en els darrers dies de la seua
vida, ha perdut l’alè de la literatura. la dificul-
tat per mantindre estos espectacles ve donada
perquè es programa molt poc i el mercat està
tancat: açò fa que els xiquets no tinguen tantes
possibilitats de veure el muntatge a les escoles.
Però el teatre juvenil ens interessa, sí, perquè
nosaltres no distingim la nostra obra per edats;
la qüestió és que hi ha un forat teatral: els es-
pectadors infantils van al teatre, però els ado-
lescents, ja no. i no és perquè siga una edat di-
fícil, com diuen alguns; perquè, quina edat no
troba el seu univers de representació? Puc cons-
tatar un comportament excel·lent entre els jo-
ves que han acudit a veure representacions tex-
tualment denses i complexes com Art.
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PER MARIA ROSELL

ProtagonistaCarles Alberola
actor, director i dramaturg

Es una novela cómicamente despiadada, pero,
si me obligaran a describir su núcleo, me
acogería a una frase: «No quiere pegarme
porque en cada golpe me arrancaría un 
pedazo de culpa y debo conservarla íntegra»
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Carles Alberola.
B. RAMÓN

Acaba de rebre el XXII Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians per l’obra Que tinguem sort!,però assegura
que quan s’escriu no es pensa en el guardons sinó en els espectadors que paguen una entrada. Membre de la
nova junta directiva de la SGAE, considera que l’actual motivació és buscar transparència i camins d’entesa.

«El problema actual del teatre és
l’exhibició, que està molt limitada»


