
El nen que va créixer a Buenos
Aires i el dramaturg i director tea-
tral que dirigeix la Villarroell de
Barcelona i signa treballs com In-
timitat i La felicidad es retroben a
l’escenari a través d’una obra,
Nunca estuviste tan adorable,
que ofereix a l’espectador un re-
lat d’intens component autobio-
gràfic. L’argentí Javier Daulte diri-
geix aquest retrat de vint anys
d’una família de classe mitjana
que aquest cap de setmana es
podrà veure al teatre Kursaal.

La història de Nunca estuviste
tan adorable arrenca dels records
del mateix Daulte, que posa en
escena un seguit de personatges
que s’inspiren en els seus fami-
liars: pares, avis i oncles. L’autor
sud-americà confessa sovint, ad-
mirat, que «no havia pensat
mai que ningú es pogués iden-
tificar amb aquesta família, la
meva, i tampoc no havia bus-
cat mai que això succeís. Em
vaig limitar a intentar indagar
i, aleshores, plasmar un proce-
diment de treball que em per-
metés contar aquesta història,
la història de la família de la
meva mare. Si es vol, la meva
prehistòria».

El muntatge va creuar l’Atlàntic
l’estiu passat per programar-se al
Festival Temporada Alta de Giro-
na-Salt, i gairebé simultàniament
es va gestar una coproducció del
Centro Dramático Nacional, la
Villarroel i el Festival Grec de Bar-
celona, amb un repartiment es-
panyol encapçalat per la popular
Anabel Alonso.

L’acció se situa als anys cinquan-

ta del segle passat, i continua en
el segon tram de l’obra als anys
setanta. Dues èpoques separades
per una generació, amb tot el que
això implica en la transformació
de les persones. Daulte exposa
l’evolució d’aquestes biografies
en un clima d’humor i amor. La
història s’esdevé a Buenos Aires,
ja que Daulte va acabar decidint
no traslladar la geografia original
del text a l’univers simbòlic ma-
drileny, i això enriqueix la visió de
l’obra amb alguns referents del
país de Gardel i Maradona que,
possiblement, passaran desaper-
cebuts per a la majoria d’especta-

dors. Cal esperar que a la platea
del Kursaal hi hagi alguns argen-
tins que siguin còmplices de les
intencions de Daulte.

Anabel Alonso lidera el reparti-
ment en el paper de Blanca, la
protagonista de Nunca estuviste
tan adorable. Al seu costat, els
actors Ruben Ametllé, Albert Au-
sellé, Lurdes Barba, Francesc
Lucchetti, Carme Poll i Mireia
Sanmartín. Són els encarregats
de traslladar al públic l’interès per
un relat molt personal del seu au-
tor, però que conté en les vivèn-
cies que narra allò universal que
les fa assimilables per a moltes

persones d’arreu on es veu l’obra.
Tal com explica Daulte, «vaig ha-
ver de vèncer enormes prejudi-
cis: havia de trencar amb les
imatges indelebles que conser-
vava respecte dels llocs i les
persones reals que componen
la història». Vist l’èxit amb què
el públic ha rebut Nunca estuvis-
te tan adorable, es pot afirmar
que Daulte ha reeixit en l’intent.

Toni Mata i Riu
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L’obra recorre una vintena d’anys de la vida d’una família a l’Argentina

Nunca estuviste
tan adorable

EL TIQUET: Nunca estuviste
tan adorable, dissabte (22.15
h) i diumenge (18 h) al Kursaal
de Manresa. Preu: 24 euros.
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EL DIRECTOR

Javier Daulte (Buenos Aires,
1963), dramaturg, guionis-
ta i director teatral premiat
arreu del món. Actualment
dirigeix la sala Villarroel de
Barcelona. Entre els seus
treballs recents destaquen
muntatges com Automáti-
cos (2005), Metamorfosis
(2005), La felicidad (2006),
Com és possible que t’esti-
mi tant (2007) i Intimitat
(2007). 

L’ACTRIU

Anabel Alonso (Baracaldo,
1964) és un rostre conegut
per la seva presència en sè-
ries televisives com Siete vi-
das i Los ladrones van a la
oficina. En cine ha partici-
pat en films com Kika (Al-
modóvar), El crimen del ci-
ne Oriente (Costa) i Espo-
sados, un curt de Juan Car-
los Fresnadillo nominat a
l’Oscar (1997). En teatre va
guanyar el Fotogramas de
Plata per Confesiones de
mujeres de 30 (2002).
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