
IVAN MORALES ENS PRESENTA EL SEGON LLIURAMENT DE LA TRILOGIA ‘TOT PELS DINERS’ I ENS

PROPOSA CONÈIXER UNA MICA MILLOR LA REALITAT DEL BARRI QUE ENVOLTA EL TEATRE LLIURE

El riu Nil es desvia d’Egipte per
banyar tots els carrers del Poble-sec

S’ha acabat, això demalbara-
tar la fortuna pels casinos si-
tuats al bell mig del desert de
Nevada! I si heu vistMammón,
amb quèNao Albet iMarcel
Borràs han encetat demanera
brillant la trilogia que el Lliure
està dedicant a la pasta, ja sa-
beu de què parlo. Però, per si
de cas no l’heu vist, us en faig
cinc cèntims: l’espectacle aca-
bava ambDylan Bravo decidit
a posar fi als seus dies d’exces-
sos i disbauxa i a reinventar-se
en un nou escenari. I sabeu
cap a on l’han portat, els seus
passos, en aquestamena de
camí de redempció? Vist el tí-
tol d’aquesta segona part de la
trilogia signada per IvanMo-

rales (Sé de un lugar, Jomai),
és fàcil que us imagineu ja la
mítica Alexandria, governada
per una reina a qui potser ima-
gineu també amb els ulls vio-
leta d’Elizabeth Taylor. Doncs
no. El Dylan no ha fugit de la
nova Babilònia per acabar ca-
ient a l’antic Egipte, sinó que
s’ha dirigit cap al passatge de
la Puríssima Concepció. I si no
sou veïns del Poble-sec, potser
ara us esteu preguntant on és
aquest passatge, que (ves per
on) està situat a tocar del Lliu-
re deMontjuïc.
Això, aquest desconeixe-

ment que sovint tenim de la
realitat d’un barri pel qual
transitem de manera cons-
tant, va portar Morales a pen-
sar que intentar apropar els

nostres teatres públics al ve-
ïnat on viuen continua sent
una gran assignatura pen-
dent. I el va conduir també a
voler fer una mena d’home-
natge al Poble-sec i la seva
gent: no en va es tracta del
barri en què viu la seva pròpia
família. Morales, quan va re-
bre la proposta de participar
en la trilogia, va sentir el ver-
tigen que provoca començar a
parlar d’un tema que desco-
neixes. Què en podia dir, ell,
del paper dels diners? No gran
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cosa, si ho plantejava en ter-
mes macroeconòmics. Però, si
ho encarava des de la perspec-
tiva de la microeconomia quo-
tidiana que afecta i sovint mo-
dela l’existència dels veïns de
la teva família, que resulta que
són alhora els veïns del teatre
on estàs a punt d’estrenar, tot
plegat canvia molt.
Així doncs, si la primera

part de la trilogia tenia com
a leitmotiv el rol dels diners
dins la cultura (tot i que, quan
et desfases per Las Vegas, és
possible que t’acabis oblidant
fins i tot del leitmotiv), aques-
ta segona part es centra en la
relació entre els diners i l’en-
torn social. Però també aquest
cop cal relativitzar concep-
tes: Morales confessa que, un
cop es va haver ficat de cap en
l’aventura emocional dels seus
tres personatges, els aspectes
sociològics de l’obra van pas-
sar a un segon pla. En el seu
cas, els diners perden la parti-
da davant les emocions.
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