
Sé de un lugar
d’Iván Morales
Del 04 al 06/05/2018
Divendres i dissabte a les 20h. Diumenge a les 18h

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?
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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, Marta Oliveres i Joan 
Bacardí

Agraïm la col·laboració a Muebles Alarcón i a la 
Sala Beckett

Una producció de losMontoya. (pantalla 
& escena), estrenada sota la companyia 
Prisamata el 21 de febrer de 2011 a La 
Caldera

Fotografia: Marina Raurell



Amb el suport de:
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Amb la col·laboració de:

L’Iván Morales porta vint i cinc anys damunt dels escenaris 

i darrera la càmera en múltiples projectes de tot tipus, 

però des de l’any 2007 s’ha submergit en el món de la 

dramatúrgia i la direcció. Ha estat guionista de diversos 

curts i llargmetratges, entre els quals en destaquen Mi 
dulce (2000), El truco del manco (2008), guanyador de 

tres premis Goya, i Dibujo de David (2007), que també va 

dirigir.

Pel que fa a teatre, cal destacar la feina feta amb la seva 

companyia Prisamata: Sé de un lugar (premi Butaca 

2012 a millor obra de petit format i premi TimeOut 2012 

a millor obra de creació. Recentment, ha estat traduïda i 

representada en gallec sota la direcció de Xosé Leis), Els 
desgraciats i Jo-Mai (Teatre Lliure, temporada 13/14) 

i Cleòpatra, dins del tríptic Tot pels diners de LaBrutal 

(Teatre Lliure, temporada 14/15). El 2017 va obrir la 

temporada a la Sala Villarroel amb La calavera de 
Connemara de Martin MacDonagh. Recentment, ha estat 

el showrunner i guionista de la sèrie Heavies tendres (Canal 

33), creada per Juanjo Saez. 

Aquesta temporada, Iván Morales és l’artista EN 

RESiDÈNCIA a l’Institut Joan Fuster, sota la coordinació de 

la Sala Beckett. 

IvánMorales

Esmorza amb mi
d’Iván Morales
Amb Anna Alarcón, Andrés Herrera, 
Mima Riera i Xavi Sáez
Una producció de losMontoya. 
(pantalla & escena), cia resident a la 
Sala Beckett
del 16/05 al 10/06/2018

Distància
de Roger Torns
Amb Laura Daza, Alba Florejachs i 
Jose Pérez Ocaña
Una producció d’H.I.I.I.T. amb el 
suport de la Sala Beckett 
de l’11 al 20/05/2018

El pes del plom
d’Aleix Fauró i Isis Martín
Amb Patrícia Bargalló, Isak Férriz, 
Marina Fita i Jose Pérez Ocaña
Una producció de La Virgueria
del 25 al 27/05/2018

Una gossa en un descampat
de Clàudia Cedó
Direcció: Sergi Belbel
Amb Pep Ambròs, Anna Barrachina, 
Queralt Casasayas, Vicky Luengo, 
Xavier Ricart i Maria Rodríguez 
Una producció de la Sala Beckett i el 
Grec 2018 Festival de Barcelona
del 25/06 al 29/07/2018

PropersEspectacles

EnCartell
El lugar donde rezan las putas o Que lo 
dicho sea
de José Sanchis Sinisterra
Amb Paula Iwasaki i Guillermo Serrano
Una producció del Teatro Español 
del 02 al 06/05/2018

Contratemps
d’Emiliano Pastor Steinmeyer
07/05/2018 a les 19h

Ritmes circadiaris del cèlebre mediocre 
Fèlix Dufoy
d’Ignasi Guasch
15/05/2018 a les 19h

L
a 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 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, el 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 aquestes representacions, que 
compartim 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 què 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. Iván Morales

ProperesLectures

Aconsegueix entrades a 12€ per Esmorza amb mi, 
d’Iván Morales, quan surtis de Sé de un lugar. 

Amb l’entrada dels dos espectacles, 
et convidem a esmorzar a El menjador de la Beckett!


