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El meu avi no 
va anar a Cuba

de Victoria 
Szpunberg  
amb Marta López, Sabina Witt i 
Lucas Ariel Vallejos
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Una producció d’El meu avi no va anar a Cuba, Biblioteques de Barcelona i Festival Grec 2008, amb el 
suport de la Sala Beckett 
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Fitxa artística:

Dramatúrgia i direcció  Victoria Szpunberg 

Actriu i Anna Marta López

Veu i música Sabina Witt

Espai sonor i música Lucas Ariel Vallejos 

Ajudant de direcció Judit Porta 

Col·laboració en la direcció Ricard Gázquez 

Agraïments Alberto Szpunberg i Margarita Witt, Secretaría de Derechos 

Humanos de la Ciudad de Buenos Aires, Teatre Obligatori, Oriol Roca, 

Tesus Muñoz, Adán Valenzuela, Paula Miranda, Leila Baremboin i Juan 

Villarreal. 

Una producció de Cia. El meu avi no va anar a Cuba, Biblioteques de 

Barcelona i Festival Grec 2008, amb el suport de la Sala Beckett

Durada 60 min aprox. 

Funcions     els dilluns i els dimarts, teatre a la Sala Beckett

   21/12/09 al 5/1/10

   22h 

Preu 10 euros 
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Presentació:

El meu avi no va anar a Cuba fue estrenada en el Festival Grec 2008. Esta obra forma 
parte de un trabajo más amplio sobre  La fragilidad de la memoria (cómo narrar un 

hecho abismal: el del exilio y la última dictadura argentina). Por el momento, aparte 

de esta pieza, forman parte de este trabajo la obra  La marca preferida de las 

hermanas Clausman (próximo estreno marzo 2010, Teatre Tantarantana)  Y el texto 

de teatro radiofónico La memòria d’una Ludisia, emitida en COM Ràdio, en el 
programa Àrea de Text, festival Grec, agosto 2008.
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"Les paraules que diem aquí no són del tot fidels a la realitat, mai les 

històries narrades són del tot fidels a la realitat... La fragilitat de la 

memòria dispersa els fets, els fa vulnerables... El llenguatge, la 

imaginació, el discurs… manipulen els fets i res és tal i com va 

passar..." (El meu avi no va anar a Cuba, de Victoria Szpunberg)
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Sinopsi: 

La peça combina tres històries paral·leles amb intervencions musicals (veu, bateria 
i electrònica) i sonores (espais de dramatúrgia sonora que completen i enriqueixen 
la història).

La primera història és la d´una actriu actual, jove i principiant, que es presenta a 
un càsting sobre una pel·lícula que tracta el tema de la darrera dictadura argentina.
 
La segona història se centra en el director de la pel·lícula. Un argentí que rep 
l'encàrrec de treballar en la memòria del seu país i reconstruir una 
història emmarcada en la dictadura dels 70, encara que ell no té cap implicació 
amb aquell moment històric. Les exigències ridícules de la productora convertiran 
la feina en un deliri.

La tercera història és la de l'Anna, la dona dels 70. Una jove militant que rep 
una trucada moments abans d'acudir a una cita de la seva organització 
política. Aquesta trucada serà miraculosa però al mateix temps es convertirà 
en un record carregat de culpa i de dolor.

                                    



Sobre l’espectacle:

Cuando me concedieron la beca para investigar sobre la historia de mi familia, el 

horror de la última dictadura argentina y el exilio, justo me quedé embarazada. 

Más allá de las interpretaciones psicoanalíticas, el viaje ha sido como mínimo 

intenso. Conocer tantos datos sobre el horror mientras esperaba el nacimiento de 

mi hija me provocó mucha incertidumbre. “La memoria es de un dolor muy 

agudo”, eso dice un personaje de esta obra. 

El meu avi no va anar a Cuba es la primera entrega de una trilogía que he escrito 

a partir de la fragilidad de mi propia memoria.. “Yo no estuve allí”, dice otro 

personaje de la obra. 

Agradezco enormemente haber hecho este trabajo en compañía de un equipo 

formidable. 

El resultado es una pieza libre, personal y también dolorosa, donde se ha 

intentado no perder el sentido del humor, ni la mirada crítica hacia la experiencia 

vivida por los padres, tampoco perder el sentido teatral y musical …  Donde se 

hace el esfuerzo de recordar, sin alejarse del presente, aceptando el vértigo y el 

pudor que produce el “atrevimiento” de imaginar, reconstruir y acercarse a un 

hecho abismal. 

Victoria Szpunberg
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Sabina Witt:
Sabina Witt (Barcelona, 1978). Professora de tècnica vocal i improvisació.
Actualment s'està especialitzant en cant Jazz al Conservatori Superior del Liceu de Barcelona.
Graduada el 2003 en cant Jazz (Aula del Liceu de Barcelona).
Ha estudiat cant modern amb: Montserrat  Benet, Rosa  Robles, Mireia Lara, Helen Rowson,Carme Cuesta 
i   Ana Finger  i  improvisació amb: Martí  Serra, Paco Charlín, Toni  Belenguer i  Jon Robles.
Ha participat en les masterclasses de: Sheila Jordan, Luciana  Souza, Claudia Acuña, Carles 
Benavent, Bob Stolloff, Jorge Pardo, Tino di  Geraldo, Claudio Roditti, entre altres.
Actualment imparteix  classes de tècnica  vocal, solfeig  i harmonia  a l'Escola A  Tempo (BcN) i  particulars.

Premis:

Concurs de Música Acústica de Garcilaso (2003).
Fira de Vila-Seca  (2006).

Ha actuat a nombrosos clubs de jazz i  sales: Jamboree, JazzSíClub, Jazz Cava de Vic, Robadors23, 
Sala Beckett, Cova del  Drac, Sala Apolo 1  y  2, Harlem Jazz Club, entre altres.

Actuacions destacades: Gran  Teatro del  Liceu, Festival  de Jazz de la Ribera, Festes de la Mercè,  
Caja  Madrid, Festival  de música “Nits al  Castell”, Festival  de música “Acústica”, La  Casa 
Elizalde, Museu de les Aigües, Festival  de Veus, Auditori  de la Mercè, Festival  de Jazz de 
l’Hivernacle, Festival  InVIctro, MMVV, Festival  l’Hora  del  Jazz, Festival  de Jazz de Sevilla, 
Festival  Torroella  de Montgrí, Festival  de Jazz de Getxo, Festival  de Jazz de l’Hivernacle, 
Festival  de Blues de Cerdanyola, Festival  de Vila-Seca, entre altres.

Teatre: 

El  meu avi  no va  anar a  Cuba (Festival Grec, 2008) 
Simon  de Beauvoir: l'Escriptura o la  vida. (Centre Bonnemaison, 2008).

Gravacions::

Pintades  d'amor i de guerra de Tarannà  (Bankrobber, 2009).
Seis cuentos musicales de Gonzalo del  Val  Grup  junto a David Mengual, Jon Robles i  Iñaki
Sandoval.(Free Code Jazz Records, 2008).
Rubaiyyat de Sabina Witt/Juan Pablo Balcazar Project amb Jose Alberto Medina
(piano) i  Ramon  Prats (bateria). (Fresh Sound New Talent, 2008).
Alter-Ego de Toni  Belenguer Quintet (SedaJazz, 2008).
Senyals de Vida de Tarannà (Bankrobber, 2008).
Sabina Witt, ¿Lejos de Dónde? (Inèdit, 2005).
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Victoria Szpunberg:

És dramaturga i directora d’escena.  Ha escrit i estrenat les obres Entre aquí y allà (Lo 

que dura un paseo) (2000), L’aparador  (2003), Esthetic Paradise (2004) i La 

màquina de parlar (2007). Ha dirigit i fet la dramatúrgia de diversos muntatges 

pluridisciplinars, com  ara  1,2,3 cielo (2000), Miniatures violentes (2006) i El meu avi 

no va anar a Cuba (2008).  També ha escrit contes sonors per  a ràdio i ha obtingut 

accèssit  al Premi María Teresa León 1998 per Entre aquí y allí (Lo que dura un 

paseo).  Actualment imparteix cursos d’escriptura teatral a l’Obrador de la  Sala Beckett 

i a l’Aula de Teatre de la UAB. 

Més informació del seu currículum a http://www.salabeckett.cat/autors/szpunberg

                 

Lucas Ariel Vallejos:

Nascut el 1972, és enginyer electrònic i enginyer tècnic de telecomunicacions 

especialitzat en So, i músic (estudis de piano, baix elèctric, i actualment està centrat en 

l’estudi de la batería). Desenvolupa espais sonors i músiques per audiovisuals i teatre, 

on cal destacar les obres teatrals La Màquina de Parlar (Victoria Szpunberg, 2007) i 

Singapur (Pau Miró, 2008). Paral·lelament, participa en formacions musicals 

diverses. Amb Carles Fernández Giua ha treballat a Venedors i El Muntaplats.



                                        

Més informació a:  www.salabeckett.cat 
   premsa@salabeckett.cat

  

Sala subvencionada per:

                    

Amb la col·laboració de: 
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