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Fitxa artística

Text i direcció Victoria Szpunberg  

Repartiment

La màquina de parlar Sandra Monclús 

Senyor Bruno Marc Rosich 

El gos que dóna plaer Jordi Andújar

Veus en off Íngrid Marín, Roger Muntés i Àngels 
Simó

Escenografia i vestuari              
               

Eugenio Szwarcer 

Música i disseny de so Lucas Ariel Vallejos 

Ajudant de direcció Judit Porta 

Assessora de moviment Leo Castro 

Il·luminació Paula Miranda 

Ajudant d’escenografia Paula Bosch 

Ajudant de vestuari  Cristina Ayala 

Producció executiva Íngrid Marín 

Una producció de Teatre Obligatori, FESTIVAL LOLA-Trama 
Teatre i Sala Beckett 

Amb el suport de 
   

l’Institut Català de les Indústries  
Culturals   

Agraïments Pablo Molinero, Davide Carnevali, Anna    
Llopart, Sabina Szpunberg Witt, Paco 
Zarzoso, Lluís Martí, Jacob Torres, Jorge

 Francesc Jiménez, Anna Rodríguez, Germán   
 Loedel i Constanza Brncic

Estrena
  
 Dijous 13 de desembre, a les 22 h 

Funcions De dimecres a dissabte, a les 22 h, i 
diumenges a les 19 h  

Durada  90 minuts aprox. 

Preu 12 euros 



Toni Casares

Presentació Cicle
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2007: Un any sencer dedicat al teatre català contemporani.

La Sala Beckett ha apostat des de sempre i de manera decidida per 
l’autoria contemporània i especialment per la promoció dels nostres 
autors vius. En els darrers anys no hem passat una sola temporada 
sense presentar, al costat d’altres propostes de teatre internacional 
contemporani, una o més d’una proposta d’un autor català viu. 
Aquesta regularitat no respon a una altra cosa que a la voluntat de 
mantenir el teatre com un llenguatge viu i en connexió permanent 
amb el seu lloc i el seu temps. I també és resultat de la convicció 
que només estrenant les seves obres, els autors de teatre poden 
créixer i madurar com a creadors.
Avui, quan a la nostra ciutat ja comença a ser menys excepcional 
veure estrenades obres d’autors vius i quan alguns dels autors 
catalans són estrenats i editats arreu del món, volem accentuar 
l’aposta pel relleu permanent, per la diversificació d’estils i per la 
promoció dels creadors més joves. I volem també insistir en la 
necessitat d’ampliar la mitjana d’estrenes d’autor català 
contemporani en la cartellera general del país, per tal que aquesta 
correspongui més ajustadament a la vitalitat, la diversitat i la 
qualitat del teatre que s’escriu a casa nostra. 
Empesos per un autèntic allau de bones idees, textos premiats i 
projectes d’interès que demanen a crits una producció i un escenari, 
hem decidit tirar endavant, per primer cop en un teatre de Barcelona, 
un any sencer d’estrenes, lectures i activitats dedicades 
específicament a la dramatúrgia catalana contemporània.són joves, 
s’han format i han invertit un temps considerable en aquesta 
monumental empresa, però, tal com està l’actual estructura, sembla 
impossible que puguin millorar de càrrec. Ells s’han esforçat per 
aconseguir-ho i ara no estan disposats a quedar-se de braços 
creuats.de l’empresa, no volen ser els més importants ni els més 
ben pagatestable, tranquil·la, i amb prou temps lliure per fer les 
vacances a Buenos Aires. 

Inspirada en el videojoc Simcity 2000, de Maxis (1993), seqüela del ja 
molt aconseguit joc d’estratègia Simcity, però aquest cop amb 
gràfics molt més depurats. Simcity va ser pioner en els anomenats 
«system simulators» i simula elsistema d’una ciutat on el jugador ha 
de fer tot el possible perquè el món que té al davant i que ha estat 
generat des del no-res, prosperi. Ejugar al Simcity et concedia la 



Sinopsi
Som en un futur incert. Una dona argentina que treballa 
com a màquina de parlar, un gos que dóna plaer i, com 
sempre, un propietari. Un triangle amb més de tres 
puntes. Aquesta és la història d’una relació de poder, de 
dependència i, per què no, d’amor. Una història cruel i 
romàntica on les màquines i les emocions es fonen en 
una espiral d’esdeveniments al límit de l’existència. 

                 

Ells són joves, s’han format i han invertit un temps considerable en 
aquesta monumental empresa, però, tal com està l’actual 
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Anna Llopart   

Presentació

M’agradaria obrir en canal la màquina de parlar, fer-li un tall 
transversal de dalt a baix, com un amant que busca respostes 
allà on no les trobarà. 
M’agradaria resoldre en les seves connexions, les seves 
vísceres, en el cor (o en el que sigui), almenys una part de la 
desconfiança que ens produeix el llenguatge. 
La màquina de parlar té la funció de parlar. El seu nom així ho 
indica. Però què hi ha més enllà de les seves paraules?  
D’on surten aquestes paraules? De la Valèria? De Milena? ¿De 
una serie de unos y ceros? D’un livre déjà lu? From de 
playwright?
Hauria d’agafar pels peus a l’autora i obrir-la com un xai per 
conèixer la resposta?
La màquina, un ésser desterrat, ens il·lumina una convenció 
teatral, ens anuncia un càstig, ens revela la invalidesa del 
llenguatge. 
Parole, parole, parole… Són refugi dels tres personatges (un 
gos que dóna plaer, una màquina i un amo) que busquen, sigui 
com sigui, ser estimats i recrear, al preu que sigui, el 
fantasma del que un dia va ser una família estable. I si no és 
possible, què ens queda? Només l’empatia amb un mateix: 
“Estima el teu vincle fins a l’última resplendor i seràs lliure”. 
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L’autora i directora
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Viu a Catalunya des de 1977. És llicenciada en Dramatúrgia i Direcció 
a l'Institut del Teatre de Barcelona. Ha participat com a dramaturga 
a la Residència Internacional del Royal Court Theatre (2000), així 
com als seminaris impartits per Michel Azama (Festival de Teatro de 
San Mineato 1999-2000) i el seminari del Royal Court Theatre a 

Sitges (2002) amb Philis Naggy. Ha estrenat L'aparador (Sala 
Tallers, febrer de 2003) al Teatre Nacional de Catalunya (projecte 

T-6) i Esthetic Paradise (escrita amb una beca del TNC) a la Sala 
Beckett (Grec 2004), i ha dirigit i fet la dramatúrgia de diversos 

muntatges: entre d’altres, 1,2,3 cielo, amb el grup Vox Populi 

(Sitges, 2000), i el solo de dansa Manuelita ¿adónde vas? (L'Espai, 

2002). També és autora d’Entre aquí y allá (Lo que dura un paseo), 
accèssit al Premi Maria Teresa León 1998 (estrenada a la RESAD de 
Madrid el 2000 i al Here Festival de Nova York el 2002). Actualment 
imparteix cursos  a l’Obrador de la Sala Beckett, a l’Institut del 
Teatre i a l’Aula de Teatre de la UAB. Acaba de dirigir el seu darrer 

text, Miniatures violentes (Teatre Sant Domènec, Girona, 2006 i 
Versus Teatre 2007).



Els actors
Sandra Monclús 

S’inicia com a actriu a l’Aula de Teatre de la Universitat Autònoma de 

Barcelona, amb Toni Casares i Mariola Ponce a primers dels noranta. 

Es llicencia en Art Dramàtic per l’Institut del Teatre (2000). 

Ha seguit cursos, tallers i seminaris amb: Txiki Berraondo, Manuel 

Lillo, Boris Rottenstein, Javier Daulte, Gabriela Izcovich i Alejandro 

Maci.  

 

Des del 2000 ha participat en els muntatges teatrals: 

Fuera de cuadro, 2001.

4d òptic, 2004, dirigits per Javier Daulte

Paraula de Bergman, 2002. 

1024 decibels i La tempesta, 2004, dirigits per Sílvia Ferrando 

Psicosis 4.48, 2002. 

Looking for us, 2005, dirigits per Andrea Segura 

Salamandra, 2005, sota la direcció de Toni Casares. 

Durant el 2006 ha participat també a: 

Entre meses variados, dins el cicle Assaigs Oberts del Teatre Lliure.

La nit àrab, de Roland Schimmelpfennig i direcció de Toni Casares.

La felicitat, de Javier Daulte. 

Cicle 2007: tot un any de teatre català contemporani

Molta aigua, de Carles Mallol. (Sala Beckett) 

L’amant, de Harold Pinter. Direcció de David Vert. (Esparreguera, 
2007)

Com a membre de la companyia del Teatre Lliure:

Arbuscht, de Paco Zarzoso i amb la direcció d’Àlex Rigola.

Otel·lo de W. Shakespeare i direcció de Carlota Subirós. 

Ricard 3r de W. Shakespeare i direcció d’Àlex Rigola.
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Jordi Andújar

Trajectòria: 

Des de 1994 treballa com a actor professional en televisió, cinema i 

teatre. Ha intervingut amb papers fixes a les sèries El cor de la 

ciutat, Laberint d’ombres, Al salir de clase, El joc de viure i Secrets 

de Família. Ha intervingut en els films Un dia una nit, La caverna i 

Amic Amat. 

La millor nit de la teva vida de Jordi Silva, Versus Teatre. (2007) 

La diferencia entre espectadores de piezas estivales y espectadores 

de funerales estivales sota la direcció d’Iñaki Garz. Tantarantana 

Teatre. (2006) 

Ñijujri mujri, dramatúrgia a partir de La Gavina d’Eva Hibernia. 

Direcció de Marta Gil. Factoria IT. (2005)

Estricta Vigilància de Jean Genet. Direcció d’Iñaki Garz. Tantarantana. 

Grec. (2005)

Màquina Hamlet de Heiner Müller. Direcció d’Iñaki Garz. Sala Beckett. 

(2004)

UNHAPPY MEALS de Marc Rosich. Teatre MAlic.

Cicle 2007: tot un any de teatre català contemporani 

Party line, de Marc Rosich. (Sala Beckett) 

Ha intervingut com a actor en els muntatges musicals 4 Stagioni a 

partir de l’obra de Vivaldi (2004, Palau Robert) i Il Geloso Schernito 

de Pergolesi (Festival d’Òpera de Butxaca 2002, sota la direcció de 

Marc Rosich i Albert Tola). És actor professional de teatre infantil i 

membre fundador de la productora Teatre Obligatori, amb la qual ha 

dirigit BLATMAN, Premi Xarxa 2003, entre d’altres.
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Marc Rosich

Llicenciat en Periodisme (UAB) i en Traducció (UAB). Dramaturg, 

director, actor i traductor literari per a diverses editorials, s'ha 

format en l’escriptura dramàtica en els seminaris de l'Obrador de la 

Sala Beckett, on ara imparteix classes. 

En la seva experiència com a actor, cal destacar la participació en 

l’espectacle De Manolo a Escobar, sota la direcció de Xavier Albertí 

(2005), així com la interpretació en diverses ocasions del seu 

monòleg breu Tarda, sota la direcció d’Oriol Broggi (2003). De la 

mateixa manera, té una dilatada experiència com a actor en 

muntatges infantils amb les productores Caliban i Teatre Obligatori.

Com a dramaturg, ha estrenat: 

La Cuzzoni (llibret d’òpera amb música d’Agustí Charles, dir. Alfonso 

Romero, Staatstheater Darmstadt. L’Auditori de Barcelona, XII 

Festival d’Òpera de Butxaca, 2007) 

Tirant lo Blanc (dramatúrgia de la novel·la de Joanot Martorell, dir. 

Calixto Bieito, Companyia Teatre Romea, Hebbel am Ufer Berlin, 

Schauspielfrankfurt, 2007)

Cicle 2007: tot un any de dramatúrgia catalana contemporània

Party Line (dir. Andrea Segura, Festival LOLA / Sala Beckett 2007)

Duty Free, libre de cargas (dir. Antonio Calvo, Cia. Jácara, Teatre 

Talia, València 2007)

Plataforma (dramatúrgia de la novel·la de M. Houellebecq, 

dir. Calixto Bieito, Festival d’Edimburg, Teatro Bellas 

Artes de Madrid, Teatre Romea, 2006-2007)

Entremeses Variados (dir. Antonio Calvo, Teatre Lliure 

2006)

De Manolo a Escobar (dir. Xavier Albertí, Teatre Condal i 

gira nacional 2006-2007)

Surabaya (dir. Silvia Munt, Teatre Romea 2005), obra 

finalista al Premi Fundació Romea 2004.

Copi i Ocaña, al purgatori (dir. Júlio Álvarez, Teatre 

Tantarantana 2004 / Club Capitol 2005).

Conte d’hivern (dramatúrgia a partir de la figura de Georges 

Sand, dir. Xavier Albertí, Festival Chopin Valldemossa  2003)
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UNHAPPY MEALS (dir. Marc Rosich, Teatre Malic 2002).

En el camp de la direcció escènica musical, és membre fundador de 

la companyia d'òpera de butxaca La Trattoria Lirica, i ha participat en 

els darreres edicions del Festival d’Òpera de Butxaca (Il Geloso 

Schernito, Últimes cançons, ALMA). A més, és membre fundador de 

Teatre Obligatori, empresa dedicada a produir tant espectacles 

infantils com teatre d’autor. 
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En gira 

LOLA Mostra de Teatre Alternatiu i de petit format 

Divendres 6 i dissabte 7 de desembre

Esparreguera 

PiM Spazio Scenico 

Del dilluns 28 de gener al dimarts 5 de febrer 

Milà 

 

Sala Beckett 

Premsa i Comunicació 

93 28453 12

premsa@salabeckett.com 
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