
 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Sé que puc estar en desacord amb una noia en tot: En política, moral, moda, en el 
menjar, i no obstant això no ha de tenir cap importància. En tot cas, no la 

importància que té la música. En canvi, no crec que pugui sentir una atracció 
profunda per una dona a qui no li agradi la música que a mi m’agrada”. 

 

Éric Rohmer, Trio en Mi Bemol 



 

Set anys, set visites.  

 

La idea de tornar a la vida de la Béré i el Simó set anys després (una mica més) del 
primer bolo a La Caldera és, per sobre de tot, un regal que ens devem a nosaltres 
mateixos, i a la gent que ens ha acompanyat, a qualsevol a qui Sé de un lugar li 
hagi dit alguna cosa en algun moment i, evidentment, l’oportunitat de poder 
compartir aquesta història per primer cop amb aquelles persones que encara no 
hagin tingut l’experiència de ser testimoni de l’amor després de l’amor dels nostres 
personatges. 

Evidentment, aquestes funcions tenen per nosaltres un punt de celebració, fer 
aquesta funció sempre ho vivim com una festa, i agraïm a la Sala Beckett 
l’oportunitat. Però, per sobre de tot, és un plaer personal: Sé de un lugar ens va 
canviar la vida, ens va servir de mirall, i vam créixer amb ella, intentant tornar-li a la 
funció allò que ens donava, i permetent que mutés tant com ella ens feia mutar a 
nosaltres. Potser no som els mateixos que, al 2011, ens preguntàvem sobre com 
estimar-nos millor, fent unes representacions teatrals clandestines envoltats de fum 
i amics i amigues. O potser no hem canviat tant com ens pensàvem. La resposta 
ens la donaran les representacions, que esperem compartir amb tots vosaltres.  

Fer Sé de un lugar ens va il·luminar el camí. Ara que l’Anna, el Xavi i jo, amb la 
productora de losMontoya – pantalla & escena, ens hem retrobat a la sala 
d’assaig per aixecar Esmorza amb mi, una nova obra amb la que de nou ens 
preguntem sobre l’amor, i tornem a caminar creativament junts, és una ocasió 
perfecta per recuperar una obra que mai es va apagar, que fins i tot potser vàrem 
haver de deixar de representar perquè ens podia començar a enlluernar massa.  

Tinc moltes ganes de saber quina llum ens portarà aquest cop. Ho sabrem a 
principis de maig a la Sala Beckett. 

 

 

Iván Morales 
Març de 2018 

  



 

Sinopsi. 

 

Al final, la Béré i el Simó ho han deixat.  

Potser angoixat per la ruptura, sembla que ell no surt de casa ni per anar a 
comprar, ja que contracta un veí indi per què ho faci per ell, en Shahrukh.  

En canvi, ella aprofita la seva recuperada independència per sortir al mon, viatjar i 
experimentar amb amants d’ambdós sexes. Tot i això, troba temps per visitar al 
Simó de tant en tant, preocupada pel seu aïllament progressiu. Passen els mesos i 
Simó no sembla decidir-se a sortir a l’exterior. 

Tot i trobar-se a dos llocs vitals totalment antagònics, els dos personatges intenten 
mantenir un relació més enllà de la seva fracassada història d’amor, una pretensió 
potser contra-natura. O potser no.  

 

 



 

 Imatges de l’espectacle. 

    

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Equip artístic. 

 

Direcció: Iván Morales 
Autoria: Iván Morales 

Intèrprets: Anna Alarcón (Béré) i Xavi Sáez (Simón) 

Ajudant de direcció: Lali Àlvarez i Ona Millà 
Assessorament físic: Joana Rañé 

Producció: Clara Aguilar i Ona Millà 

Duració: 1h i 25 minuts 

Una producció de losMontoya. que es va estrenar sota la companyia Prisamata el 
21 de febrer de 2011 a La Caldera. 

Aquest espectacle no hauria estat possible sense la participació de Nuri Téllez 
Bravo, Juanjo Maria Tarrasón, Marina Raurell, Marc Lleixà, Joan Rossell, David 
Pintó, Carles Mallol, Montse Colomé, Sílvia Apiroz i Marta Oliveres. 
Agraïm la col·laboració a Muebles Alarcón i a la Sala Beckett. 

 

 

 

 

 



 

Iván Morales, autor i director 

Passa la infància participant precoçment en l’escena alternativa dels anys 80 i 
principis dels 90 col·laborant a vàries ràdios Lliures i editant fanzines de còmic 
underground a Espanya i USA. Amb vuit anys debuta com actor a TV3, per quatre 
anys desprès viure la seva primera experiència teatral, interpretant al nen al 
muntatge original de Carícies de Sergi Belbel al Teatre Romea. Des d’aleshores 
l’ofici d’actor l’ha portat a desenvolupar una carrera de més de 25 anys a 
nombroses sèries de TV, obres teatrals i pel·lícules, fet que li ha permès posar-se a 
les ordres d’autors i directors tan diversos com Sílvia Quer, Marc Martínez, Agustí 
Villaronga, Julio Wallowits, Daniel Monzón, Dario Argento, entre d’altres. 
Paral·lelament, ha anat desenvolupant una trajectòria com a escriptor (Mi dulce, El 
truco del manco) i director (Ha llegado el momento de contarte mi secreto, Dibujo 
de David) de cinema, i autor de teatre (Sé de un lugar, Els Desgraciats, Jo Mai, 
Cleòpatra,  Sueño de una noche de verano, versión de Deisy Portaluppi i La 
calavera de Connemara de Martin MacDonagh). 

En aquests moments encara giren les seves direccions de Wasted, de Kate 
Tempest, i producció d’Íntims Produccions, i de Pares Nostres, amb textos de 
Marta Aguilar, Marta Buchaca, Victòria Szpunberg i Teresa Cunillé. En l’àmbit 
audiovisual, a principis de 2018 estrena la sèrie de TV Heavies tendres, de Juanjo 
Sáez, de la que s’ha encarregat dels guions i la direcció d’actors.  

 

Anna Alarcón, actriu 

Graduada en interpretació, veu i cos al Col·legi de Teatre de Barcelona, ha 
completat a seva formació amb professors com Javier Daulte, Javier Galitó-Cava, 
Mercè Boronat, Jordi Prat i Coll, Luis de la Madrid, Antonio Chavarrías, Brian 
Yuzna, Judith Colell, Manuel Lillo, Txiqui Berraondo, Anna Frenkel, Alejandro Maci, 
Lisa Akison, Esther Momblant i Christian Atanasiu. En teatre ha participat en 
espectacles com Misteris, dirigit per Lluís Elias (2000-2001), Tot esperant l’estrena, 
dirigit per Jordi Messalles (2002), Somni d’una nit d’estiu, dirigit per Pitus 
Fernàndez (2002-2003); Wit, dirigit per Lluís Pasqual (2003-2006); Happy Hour, 
dirigit per Pau Miró (2004-2005); Somriure d’elefant, dirigit per Pau Miró (2006); En 
conserva, dirigit per Marta Buchaca (2007); Sonets, dirigit per Jordi Prat i 
Coll (2007); Puputyttö (la chica conejita), de Sara Turunen, dirigit per Alícia Gorina 
(Sala Beckett, 2010); Passat el riu, de Joe di Pietro, dirigit per Oriol Broggi 
(2007); Hedda Gabler, dirigit per Pau Carrió (Biblioteca de Catalunya, 2008); la 
trilogia de Pau Miró Girafes (Festival Grec, 2009), Lleons (TNC, 2009) 
i Búfals (Temporada Alta, 2008); Ludovicus Carolus, de Lewis Carroll, dirigit per 
Alícia Gorina (Teatre Lliure, 2009); Home-Natja, de Jordi Oriol, dirigit per Jordi 
Oriol (Temporada Alta, 2010); Huis-Clos, de Sartre, dirigit per Raimon Molins (Sala 
Atrium, 2011); Litus, de Marta Buchaca; Imatges gelades, d’Alícia Gorina;  Sé de 
un lugar, d’Iván Morales (2011-2013,  Premi Butaca a la millor obra de petit format. 
Premi Time Out a la millor obra de creació);  El tiempo inmóvil, d’Alejo Levis i dirigit 
per Alejo Levis y Sílvia Delagneau (Festival Fringe Madrid, 2013), Prendre partit, de 
Ronald Harwood i dirigit per Josep Maria Pou (Teatre Goya, 2014-15), Psicosi de 
les 4.48, de Sarah Kane, direcció Moisés Maicas (La Seca Espai Brossa, 2015; 
Sala Beckett, 2017) i Poder-Potere-Power, de Marta Buchaca, Marco Calvani i Neil 



 

LaBute (Sala Beckett, 2016). Recentment ha participat en els espectacles La 
fortuna de Sílvia, de Josep Maria de Sagarra i dirigit per Jordi Prat i Coll (TNC, 
2016) i Els tres aniversaris, de Rebekka Kricheldorf, i dirigit per Jordi Prat i Coll (La 
Villarroel. 2017) 

En televisió ha treballat a les sèries Mar de fons (2006), El cor de la ciutat (2007), 
Automàtics (2007), La otra ciudad (2008), Ull per ull (2009), La Riera (2010-
2015), Pop Ràpid, Nit i dia (2016-2017) i Félix (2017); i ha participat en els 
curtmetratges 360º (premi a la millor actriu al festival de cine Salenti Finibus Terrae, 
2010), El ataque de los padres mutantes, Beautiful world, El velatorio i Nito. En 
cinema, El vent és això, dirigit per Pere Vilà (2017), Sal y diviértete,  de Luis Aller 
(2017), L’altra frontera, d’André Cruz Shiraiwa (2013) i Insensibles, de Juan Carlos 
Medina (2011). 

 

Xavi Sáez, actor 
 
Graduat al Col.legi del Teatre de Barcelona, ha completat la seva formació amb 
professors com Txiqui Berrondo, Manuel Lillo, Boris Rottenstein, Merçè Lleixà, 
Jordi Godall, Cacu Prat, Jon Davison, Tamzin Townsend, Jordi Mesalles i Marc 
Martinez, entre d’altres. En teatre ha col·laborat amb companyies com Ad Livitum, 
Atolladero, La Cubana i la Cia. Marta Carrasco (J’arrive i Ga-gà). En teatre ha 
participat en espectacles com Super-Rawal (2002) de Marc Martinez; Que va 
passar quan la Nora va deixar al seu home o els pilars de les societats(2008) 
d’Elfried Jelinek i dirigit per Carme Portaceli; Julieta y Romeo(2011) de William 
Shakespeare, adaptació i direcció de Marc Martínez; Zero (2012) de Pep Pla i 
Albert Boronat (Grec Festival, Espai Lliure); La monja enterrada en vida o secrets 
d’aquell convent (2012) de Nao Albet i Marcel Borràs; Sé de un lugar(2012) i Jo 
Mai (2013) d’Iván Morales; La revolta dels Àngels (2015), de Borja Sitja; Qui bones 
obres farà(2016) de Pep Tosar; Ningú et coneix com jo (2016) de Roger Peña, 
i Amanda T (2016) d’Alex Mañas, entre d’altres. 
 
En cinema ha participat a No sé decir adiós (2017) de Lino Escalera, Jean François 
i el sentit de la vida (2017) de Sergi Portabella, Letters to Paul Morrisey (2016) 
d’Armand Rovira, Carta para Evita d’Agustí Villaronga, És quan dormo (2010) de 
Marcel Juan i Sergi Silvestre, La cicatriz de la muñeca, entre d’altres. També ha co-
dirigit, juntament amb Hugo del Pozo i Iván Morales, L’estat del lloc, una versió 
punk de l’obra d'Albert Camus.  

 

  



 

Memòria 

 “Sé de un lugar” és, bàsicament, una petita història d’amor sobre dues persones 
que es necessiten però alhora ni poden ni volen estar juntes.  

Hi han moltes obres sobre el món de la parella, però crec que parlar de la ex-
parella és pertinent, sobretot en un moment sociològic on estem cada vegada més 
sols però també ens necessitem més que mai (les ja suficientment conegudes 
relacions líquides de les que parla Zygmunt Baumann). Simó i Bérénice, com tots 
nosaltres, no volen renunciar a fer el seu propi viatge personal, per molt que això 
els porti a la soledat, però tampoc volen trencar els vincles més íntims, no volen 
deixar d’estimar. Aquest conflicte intern és el que vertebra el text. 

Per una altre banda, també m’agradaria que “Sé de un lugar” es pogués llegir com 
l’enfrontament entre dues postures enfront el desencant diametralment oposades. 
Simó i Béré són dues cares de la mateixa moneda; fins i tot podrien entendre’s com 
l’encarnació d’un debat intern, les dues veus d’un mateix conflicte.  

Són dos joves adults lúcids (tot i que pugui ser una lucidesa intermitent) que se 
senten profundament decebuts pel món que els envolta i, conseqüentment, per si 
mateixos. Davant d’aquest mateix dolor, els dos prenen posicions antagòniques: 
Simó, davant de la incapacitat de dominar el món de fora decideix crear-se un 
refugi interior on no puguin entrar aquelles decepcions exteriors. Bérénice, en 
canvi, busca respostes tan lluny com sigui possible, viatjant a països exòtics 
(encara que potser trobant més murs dintre seu que no pas fora).  

Aquest conflicte de contrastos entre introversió i extroversió té lloc en un espai 
geogràfic i generacional determinat que el converteix en un retrat social molt 
concret. Els personatges de la parella protagonista formen part de la petita 
burgesia d'una capital de províncies com és Barcelona. La seva economia pot 
arribar a ser precària, però no crec que la classe social es defineixi pels calés que 
tens al banc tant com per la teva quotidianitat. Simó i Béré no només en són 
perfectament conscients d'això, sinó que reneguen profundament d'aquesta 
herència, com a mínim a nivell discursiu. 

Com molts dels seus coetanis, ells sobreviuen econòmicament com poden, però 
els seus costums i la seva manera de mirar el món està tenyida dels valors de la 
classe privilegiada: Tots som moderns, tots estem connectats, tots estem informats. 
Els nostres protagonistes són persones amb inquietuds culturals, fins i tot 
polítiques, però no deixen de trobar el temps per veure tele-escombraries (i fins i tot 
per comentar-ho). Coneixen les seves contradiccions i no les amaguen. Pateixen 
de mala consciència primermundista però tampoc saben de quina manera alliberar 
la seva culpa i la seva confusió. Saben que no volen formar part del problema, però 
tampoc tenen la confiança suficient com per poder dir quina és la solució. Els hi 
falta poc per arribar a la trentena i encara busquen la seva pròpia llibertat, pateixen 
dificultats per desprendre's dels seus condicionants socials i familiars i llençar-se a 
viure la seva pròpia vida, i potser per això se senten més còmodes en els marges 
però sense arriscar-se a perdre el confort que els dona la seva posició social. La 
seva és la Barcelona hereva de Sisa o Gato Pérez, artistes amb afecció per 
l'underground però sense abandonar un cert elitisme cultural. Tenen la mateixa crisi 



 

d'identitat que té la Ciutat Comtal i que té la classe mitja del primer món, i el pitjor 
de tot és que ho saben perfectament.  

M'interessa molt indagar en aquest grup social perquè formo part d'ell, perquè no el 
trobo suficientment reflectit a l'escena teatral, perquè crec que una part important 
del públic que va al teatre també en forma part però, sobretot, perquè crec que és 
un símbol molt gràfic del moment històric que ens ha tocat viure. 

El concepte de l'altre, us and them, el sentiment de no pertinença, la consciència 
del xarnego, de l'estranger, i fins i tot la idea Sartriana de "L'infern, c'est les 
autres"... Tot aquest sentiment està present en tota l'obra perquè forma part 
substancial de l'ànima d'aquests personatges i dels seus conflictes. Per això, per 
compensar i col.locar una mirada distanciada he inclòs el personatge de Shahrukh, 
immigrant indi, que aporta un, jo crec que molt necessari, punt de vista diferent i 
alhora complementari. 

Simó i Bérénice viuen, doncs, a Barcelona i són catalans. Aquesta és una obra 
catalana, però hem volgut que el llenguatge dels personatges reflecteixi la seva 
natura i les seves contradiccions; parlen un idioma que és una barreja de carrer i 
literatura, una llengua catalana mestissa, no oficial, que beu de llocs tan 
aparentment contradictoris com ells mateixos.  

El referent més clar amb el que he jugat és el d’Éric Rohmer. La seva capacitat de 
retratar personatges quotidians i anar desplegant per mitjà de diàleg i més diàleg, 
davant dels nostres ulls, com qui no vol la cosa, les seves contradiccions fins a 
trobar una èpica minimalista (que és la èpica més comú, i amb la que més ens 
podem identificar molts de nosaltres) m'ha fascinat tant com per voler explorar un 
terreny similar. Però la realitat domèstica de l'extracte social dels personatges que 
Rohmer s'ha dedicat a retratar ha canviat en vint anys, i una de les meves fixacions 
ha sigut ser fidel a aquestes circumstàncies contemporànies. Per això he volgut 
confrontar la serenitat que m'inspiren Rohmer i altres companys seus de la nouvelle 
vague com Jean Eustache (director de la imprescindible "La maman et la putan") 
amb l'ebrietat nòmada d'un Jack Kerouac.  

Per últim, en aquesta historia d’amor, he volgut fer una petita mostra d’agraïment a 
la música. A risc de sonar cursi, és la música, com a catalitzador per a compartir 
emocions, la que trenca les barreres en aquesta relació estranya que viuen Simó i 
Bérénice i els fa estar junts un moment en silenci i, senzillament, compartir. 

 

Iván Morales  
Febrer de 2011 

 

 

 

 

 


