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raran i sortiran amb moltes ganes de 
sexe». 
 En la versió espanyola, el director 
inclou alguns relats locals arribats 
a la pàgina oberta per a l’ocasió  
(www.cuentametuprimeravez.
com). A més a més, ha apostat per 
una teatralització més gran en un 
escenari amb quatre tamborets i 
quatre pantalles per a projeccions. 
«L’obra original es basa en els mo

33 Al ‘sex shop’ 8 D’esquerra a dreta, Santana, Olivares, Cuevas i Aguilera, ahir a Barcelona.

«Els més joves s’obsessionen amb la 
primera vegada; els adults, amb la 
pròxima, i les persones grans, amb 
l’última», observa divertit Gabriel 
Olivares, director de l’espectacle 
Mi primera vez, que arriba dimecres 
al Club Capitol de Barcelona des
prés de fer pujar la libido i la biliru
bina de les platees madrilenya, bil
baïna i andalusa. L’ésser humà és 
voyeur per naturalesa i molt curiós, 
especialment en assumptes de re
bolcades i testosterona, però, acla
reix Gabriel Olivares, aquest mun
tatge «no és cap excusa per posar 
quatre jovenets en roba interior so
bre l’escenari».
 De fet, elles –les actrius Marian 
Aguilera i Inma Cuevas (que s’alter
na  amb Mar Abascal)– no es treuen 
ni les polseres. Per contra, ells –els 
actors Fran Nortes i Bart Santana 
(o Joaquín Abad), al revés del que és 
habitual, sí que «regalen» a l’audi
tori un parell de nus integrals. «Hi 
ha alguns moments provocatius, 
picants, però sempre des del bon 
gust. No és una obra escandalosa 
ni grollera», reitera el director. 

De la web a Broadway 

Tot va començar ja fa gairebé dues 
dècades amb una pàgina web crea
da als EUA (www.myfirsttime.com) 
que convocava els internautes a re
latar amb pèls i senyals, emparats 
en l’anonimat, les seves primeres 
relacions sexuals. L’èxit de la ini
ciativa –amb més de 40.000 histò
ries d’orgasmes, frustracions i pe

condició. «No és per a nens, per des
comptat –aclareix–. Però hem tin
gut gent gran que s’ha divertit molt 
i persones molt encotillades que co
mencen la funció incòmodes i aca
ben udolant». La desinhibició sem
bla assegurada i Cuevas ho corrobo
ra: «Moltes senyores ho viuen com 
un exercici de risoteràpia, és un xou 
molt saludable. Encara hi ha molts 
tabús però els espectadors s’allibe
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I així vam perdre la virginitat
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L’obra ‘Mi primera vez’ recopila històries de relacions sexuals primerenques relatades 
en una web H Gabriel Olivares dirigeix Marian Aguilera i Bart Santana, entre altres

nòlegs i jo proposo una estructu
ra i un joc teatral: hi ha una suc
cessió d’escenes i blocs segons les 
edats, llocs...». I el repartiment es 
multiplica en una trentena de de
butants sexuals. 
 L’actriu Marian Aguilera (la ne
na de cabellera daurada que va re
collir el foc olímpic a Empúries) 
destaca l’humor de l’obra i dóna 
consignes al respectable: «Han de 
venir amb el cor i la ment oberts». 
I també, disposats a revelar en una 
targeta les seves pròpies experièn
cies, algunes de les quals es llegi
ran en escena.
 De les conquistes d’himens que 
s’expliquen, la intèrpret catalana 
destaca la divertidíssima història 
de dues murcianes que van anar 
a una televisió per lloar els poders 
anticonceptius de la cocacola des
prés de la seva primera vegada. És 
també la preferida d’Olivares, que 

la va elegir per al curtmetratge Bur-
buja, dirigit a quatre mans junta
ment amb Pedro Casablanc i pre
miat, informa, en diversos festivals 
europeus. 
 El tema dóna molt de si i no im
porta, segons el director, que les 
anècdotes siguin verídiques o in
ventades. Per ell, tot el que s’expli
ca és veritat o ho sembla: «La gent 
pot mentir però totes em semblen 
situacions versemblants, algunes 
friquis i molt peculiars. El públic 
es pot identificar amb els personat
ges». Alguns s’identifiquen i altres 
maleeixen els mals temps que els 
va tocar viure. «Les persones grans 
ho van tenir molt difícil en la se
va època –constata Cuevas–. Expli
quen que fins i tot estava prohibit 
canviar de postura». H 

ESTRENA AL CLUB CAPITOL

culiaritats primerenques– va portar  
l’experimentat productor de Broad
way Ken Davenport a convertirho 
en material escènic.
 Ho va fer el 2007 amb el títol My 
first time (La meva primera vegada), i dos 
anys després, el cineasta d’Albacete 
Gabriel Olivares va agafar les regnes 
per a la seva adaptació a Espanya. La 
seva intenció: dibuixar somriures i 
rialles en públics de qualsevol edat i 

“Hi ha moments 
provocatius i picants, 
però no és gens 
escandalosa”,  
diu el director


