
 [NOTA DE PREMSA] 

Iván Morales indaga en l’amor 
en temps de precarietat  

amb Sé de un lugar  
i Esmorza amb mi  

 

 

 
Iván Morales arriba a la Beckett el mes de maig amb dos espectacles 

escrits i dirigits per ell: l’aplaudidíssim Sé de un lugar i l’estrena 

d’Esmorza amb mi 

Del 4 al 6 de maig es faran 3 úniques funcions de Sé de un lugar, un 

espectacle íntim i proper, protagonitzat per Anna Alarcón i Xavi 

Sáez 

Los Montoya. (pantalla&escena) és companyia resident a la Sala 

Beckett aquesta temporada 

Esmorza amb mi s’estrena el 16 de maig, i compta amb els actors de 

Sé de un lugar, als quals s’afegeixen Mima Riera i Andrés Herrera 

Més informació de Sé de un lugar 
Més informació d’Esmorza amb mi  

Fotografies 

https://www.salabeckett.cat/espectacle/se-de-un-lugar/
https://www.salabeckett.cat/espectacle/esmorza-amb-mi/
https://www.flickr.com/photos/133210508@N05/albums/72157688944929300


 

  

Barcelona, 24 d’abril · Iván Morales arriba a la Sala Beckett amb una doble 
proposta. Per una banda, la Beckett proposa recuperar Sé de un lugar, l’aplaudit 
text de l’autor interpretat per Anna Alarcón i Xavi Sáez. La proposta va guanyar el 
Premi Butaca 2012 a la Millor obra de petit format i el Premi Time Out Barcelona 
2012 a la Millor Obra de Creació. Sé de un lugar és un muntatge íntim i creatiu que 
torna als elements bàsics del teatre: l’actor, el text i el públic. Es podrà veure a la 
Sala de dalt durant tres úniques funcions: divendres 4, dissabte 5 i diumenge 6 de 
maig.  
Quinze dies més tard, arriba Esmorza amb mi, un text escrit set anys després de Sé 

de un lugar, en què Iván Morales torna a parlar de la nostra quotidianitat 

emocional. Aquesta vegada, però, ja no parla tant de com sobreviure a la mort de 

l’amor i a la ruptura dels vincles, sinó que se centra en allò que ens uneix, que és 

més complex. Esmorza amb mi posa el focus en com podem tornar a creure i com 

pot tornar a néixer l’amor, com ens apropem a la maduresa però no volem deixar de 

jugar, per més difícil que sembli de vegades. Esmorza amb mi estarà en cartell del 

16 de maig al 10 de juny.  

 

losMontoya. (pantalla & escena) 

losMontoya. (pantalla & escena), companyia resident a la Sala Beckett aquesta 

temporada, neix amb l’espectacle Esmorza amb mi, un projecte que es va gestar en 

l’antiga companyia Prisamata, formada Anna Alarcón, Xavi Sáez i Iván Morales, 

però que no es va acabar de realitzar mai. Recuperant part del repartiment -i 

afegint-hi nous talents-, han triat aquest espectacle com a exemple representatiu 

del tipus de teatre que volen generar amb nova productora: una obra que troba 

l’equilibri entre la humilitat i l’ambició amb la qual enceten el seu camí. 

losMontoya. (pantalla & escena) vol ser una productora que serveixi de plataforma 

on aixecar projectes teatrals i audiovisuals de vocació popular i rigorosa, que 

puguin ser atractius per al públic que no arriba als vint anys o els que just acaben 

d’arribar a la quarantena.  

 

Sinopsi Sé de un lugar 

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 perquè ho faci 

per ell, en Shahrukh. En canvi, ella aprofita la seva recuperada independència per 

sortir al món, viatjar i experimentar amb amants d’ambdós sexes. Tot i això, troba 

temps per visitar el Simó de tant en tant, preocupada pel seu aïllament progressiu. 

Passen els mesos i el 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. 



 

  

Sé de un lugar planteja una pregunta que tots ens hem fet com a mínim un cop a la 

vida: és possible l’amor després de l’amor? 

Sinopsi Esmorza amb mi 

La Natàlia i el Salva s’han enrotllat cinc vegades, no més. La seva relació ha estat 

fins ara poc profunda, pràcticament no saben res l’un de l’altre. La Natàlia té trenta 

i pocs anys, un fill amb un home de qui ha trigat molt, massa, en desenamorar-se, 

poques perspectives professionals a part de la feina de cambrera en un dels bars 

més canalles del Xino, molt estrès i la necessitat d’entendre d’una vegada perquè 

l’amor la fa patir tant. És per això que, seguint la seva vocació artística mai no del 

tot reeixida, ha decidit fer un documental sobre el desamor, per veure si, 

compartint el seu dolor amb el món, aquest deixarà de pesar-li tant. 

De vegades l’ambició és només aquesta, senzillament esmorzar junts, més enllà de 

qualsevol somni grandiloqüent. Què estem disposats a fer i a sacrificar per no 

deixar d’esmorzar plegats? 

 

Informació pràctica 

Sé de un lugar 
d’Iván Morales  

Del 04 al 06/05/2018 

Divendres i dissabte, 20h. Diumenge, 18h 

Sala de dalt 

Del 10€ a 15€ 

 

Esmorza amb mi 
d’Iván Morales  

De 16/05 al 10/06/2018 

De dimecres a dissabte, 20:30h. Diumenge, 18:30h 

Sala de baix 

De 9€ a 18€ 

 

Aloma Vilamala 

Sala Beckett/Obrador Internacional de Dramatúrgia 

C/ Pere IV, 228-232 

Telf: 93 284 53 12 

premsa@salabeckett.cat 

www.salabeckett.cat 

http://www.salabeckett.cat/

