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H a fet, diu, de tot. Témolt ofici. Ha tre-
ballat amb estrelles de Hollywood
com Timothy Hutton i ha anat als ci-
nemes a tossir perquè des de la panta-
lla l’avi d’unamarca de xarop antitus-

siu li cridés “nét, t’has deixat les pastilles”. Ha actuat
a sèries comPoble Nou,Nissaga l’herència,Amistades
peligrosas o Gran Hotel i també ha tallat entrades i
pintat escenografies. Ha treballat amb 12 anys –època
en què ja estava ficat al món dels fanzines i les ràdios
lliures– com a actor a les Carícies de Sergi Belbel al
Romea, i ha escrit guions de pel·lícules com El truco
del manco. I des de fa dos anys és una gran promesa
com a autor i director teatral gràcies a Sé de un lugar,
obra en quèXavier Sáez i AnnaAlarcón són una expa-
rella en la trentena capaç demostrar ambdiàlegs fres-
cos l’amor després de l’amor: ni amb tu ni sense tu. I
ho fan sense escenari, movent-se entre les cadires del
públic instal·lades fins i tot al vestíbul d’un teatre.
“És teatre per girar el cap”, diu IvánMorales (Bar-

celona, 1979), el seu autor i director, que dijous busca
rematar l’èxit amb una altra peça on cal girar el cap
per seguir els actors pel teatre del CCCB: Jomai, que
portava pensant més d’una dècada i que original-
ment es va dir Bar Amparo. Un blues explicat amb
vímets de gènere negre i actors joves com Marcel
Borràs, que, diu, “intenta explicar la història de joves
violentats per un poder més fort, joves que intenten
crear un refugi, un àmbit protegit, i que han de co-
mençar a enfrontar-se al seu passat i decidir què vo-
len ser. És el que ha explicat tota la vida el blues i la
seva evolució juvenil, el rock. I ain’t got nobody, I am
rolling stone, però és igual. Potser sóc esclau, però
vull viure i et faré passar una bona estona, nena. Su-
pervivència i goig de viure a ritme de rock”.
De mare d’Almeria i hippy, Morales, que ja té un

fill de deu anys, neix el 1979 a Sant Cugat i passa el
primer any de vida en una comuna a la Floresta. Des-
prés viurà a la Barceloneta fins als 13 anys, quan ater-
ra amb la família a Nova York i Los Angeles. “Vaig

passar d’estudiar amb fills d’immigrants andalusos a
ser a classe amb Alicia Keys”, recorda. Aleshores ja
estava ficat al món de l’actuació: “A començaments
dels vuitanta tenia cinc o sis anys i es viu l’eclosió del
postfranquisme. El meu oncle feia programes a ràdi-
os lliures i estava a la cultura dels fanzines. L’acompa-
nyava, veia com es feia i vaig pensar que jo podia.
Veient pel·lícules també vaig tenir la sensació que no
havia d’anar a una escola per actuar. I des d’aquesta
filosofia del fes-ho tu mateix vaig demanar a la mare
que un amic de la comuna ballarí li donés alguna
adreça per poder anar a veure com treballaven”.
Aviat va començar a fer coses a TV3 quan l’emissora
també arrencava, com esquetxos surrealistes o un
videoclip de Carles San-
tos per Oh, Bongònia!
“quan Mikimoto encara
tenia els cabells de pun-
ta”. Als 12 anys va debutar
al Romea i recorda elmes-
tratge de gent comManel
Barceló oAnnaMaria Bar-
bany, que l’ensenyaven a
col·locar la veu o l’aju-
daven a canviar-se. Va
anar a escoles de teatre,
però no en va acabar cap:
sempre tenia feina. Men-
tre rodava aMadrid oBar-
celona sèries amb vint
seqüències al dia, a la tar-
da preparava curts. Amb
els primers diners que va
guanyar a TV3 ja es
va comprar una càmera
de vídeo. Va fer teatre
amb Marc Martínez i la
seva Platea Social, es va
embarcar en mil projec-
tes... “El que faig no ho
faig a partir d’una teoria,
sinó de l’experiència. Ha-
ver fet de tot m’ajuda en
aquest ofici, que és com
anar a la guerra, al camp
de batalla, amb la boira,
i no saps què passarà. A la
meva generació ha
semblat en algunmoment
que ja érem prou guais
com per tenir companyi-

es, aramunta, ara desmunta... Però això ja ha passat”.
I ara tornen a néixer companyies com la seva, Pri-

samata, que, com diu el nom, cuinen a foc lent. I amb
la participació d’una àmplia xarxa d’amics. Pels assa-
jos de Jo mai han passat des dels Brodas Bros fins al
Gato, que fa blues. El seu objectiu, “una experiència
integral. Que no t’estiguin fent un favor com de vega-
des sembla que es faci a la cultura, sinó que sentis
que has de venir al teatre perquè si no ets un pringat,
et perds una cosa que mola”. Un teatre per girar el
cap que en realitat, diu, “forma part dels meus pri-
mers records: teatre de carrer, de plaça, Dagoll Da-
gom, cercaviles de La Cubana. Una aventura diferent
de estar a casa veient pel·lis o a anar al cinema. En

canvi a l’institut ens porta-
ven a veure clàssics quan
la gent volia anar al con-
cert de Chimo Bayo”.
I d’aquestes idees va

sorgir una posada en esce-
na al 2009 amb Xavi Sáez
de la qual naixeria Prisa-
mata:El Estado de sitio de
Camus al BarRaval en ho-
menatge a Pepe Rubia-
nes. “Passàvem molt de
temps al bar bebent i par-
lant i vam pensar a portar
Camus allà. Vam sumar
un col·lega que feia noise,
vam fer que els portaveus
de la pesta fossin rapers i
vam muntar una festa on
vam acabar suant, bevent
i molt emocionats. I vam
voler indagar sobre això.
A qualsevol cultura sana
hi ha un moment en què
les noves generacions
qüestionen el que es fa i
intenten mostrar-ho des
d’un altre lloc que normal-
ment ja es va fer al passat.
No és ser radical ni mo-
dern. En realitat sóc un
clàssic, explico històries,
que és la cosa més an-
cestral. Sóc un punyeter
moralista i un romàntic,
sense cap vocació trans-
gressora”.

“Javier
Mariscal,
capaç de
comunicar
en vena,
sense
filtres”

]“El meu últim mestre ha estat Javier
Mariscal. Escric un guió per a ell, per a la
pel·lícula de Los Garriris. A ell li costen les
paraules, però la seva feina, que és comu-
nicar en dibuixos, en conceptes gràfics, la
fa de puta mare. Mentre li llegeixo el guió
dibuixa escena per escena en temps real i
comunica la història molt millor que jo
amb paraules. És una lliçó molt gran. Co-
municar. En vena. Sense filtres. I la cara
amb què m’ensenya els dibuixos és la d’un
nen de 65 anys feliç per compartir un di-
buix amb tu, amb un mig somriure que és
la veritable regla de la comunicació”.

ELMEUMESTRE

ELCREADOR(161) IVÁNMORALES

Teatreper
girarelcap
JUSTO BARRANCO / JORDI ROVIRALTA (FOTO)


