
Preu per espectacle: 12 euros

Estudiants i jubilats: 25% de descompte

Horari: de dimecres a dissabte a les 22 h 

i diumenges a les 19 h

Venda d’entrades a la taquilla de la sala, 

Caixa Catalunya i Tel-Entrada

Telèfon: 902 10 12 12 

www.telentrada.com

Sala Beckett

Carrer Alegre de Dalt, 55 bis

08024 Barcelona

Telèfon: 93 284 53 12

Fax: 93 219 79 27

info@salabeckett.cat

www.salabeckett.cat

Metro: Línia 4 (Joanic) 

Autobusos més propers: 24, 31, 32, 39, 55, 

74, 92, 114, 116

 

Servei de bar i cafeteria: obert els dies  

de funció, abans i després dels espectacles. 

Entrepans fets al moment. Gaudeix de 

l’ambient de la Sala Beckett.

Sala subvencionada per: Amb la col·laboració de:

13/12 2007 - 06/01 2008
Proper espectacle 

Del 10/01 al 03/03 del 2008 

Singapur, de Pau Miró 

Tallers i seminaris 
Taller de dramatúrgia actoral

amb Jorge Sánchez 

del 10 al 15 de desembre 

Taller de direcció escènica 

amb Glòria Balañà 

del 15/01 al 15/02 

Lectura dramatitzada 
Dimecres 19 de desembre 

Casa Calores

de Pere Riera 

Informació i inscripcions 
tel. 93 285 44 99 

obrador@salabeckett.cat 

www.salabeckett.cat 

2007  tot un any de teatre català  contemporani 10 obres/10 autors 

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’autor català viu. 

Aquesta regularitat no respon a 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. Toni Casares

2007 tot un any 
de teatre català contemporani

10 autors / 10 obres

Del 30/01 al 18/02 

City/Simcity de Jordi Casanovas 

Del 28/02 a l’1/04 

Folie en famille de Ricard Gázquez 

De l’11/04 al 06/05 

L’ham de Gemma Rodríguez 

Del 16/05 al 10/06 

L’olor sota la pell   

de Marta Buchaca 

Del 14/06 a l’1/07 

Party line de Marc Rosich 

Del 05 al 30/09 

Molta aigua de Carles Mallol 

Del 19/10 al 18/11 

Trànsits de Carles Batlle 

Del 22 al 24/11  

Odola d’Albert Mestres 

Del 13/12 al 06/01/08 

La màquina de parlar  

de Victoria Szpunberg 

Del 10/01 al 03/02/08 

Singapur de Pau Miró

Altres autors presents al cicle

Cristina Clemente, Josep Maria Miró,  

Enric Nolla, Emiliano Pastor, David Plana, 

Pere Riera, Esteve Soler, Raquel Tomàs  

i Helena Tornero. 

2007  tot un anyde teatre català  contemporani 10 obres/10 autors 

La 
màquina 
de 
parlar

Victoria Szpunberg 



Querido espectador: Aprovechamos este momento lúdico y 

expansivo -en el que usted se siente relajado y puede pensar 

con tranquilidad,  ser un lince y ampliar sus perspectivas, en 

el que ha dejado atrás el peso de la jornada laboral y está a 

punto de entrar a ver una función de teatro- para ofrecerle 

una de nuestras últimas novedades: El gato colchón easy 

tip. Le avisamos que se trata de un producto chance top 

que saldrá a la venta mañana al amanecer. Si usted desea 

ser uno de los primeros en disfrutar de esta gran oferta: 

un buen colchón–horóscopo felino sin mando a distancia, 

mire hacia cualquier punto del espacio e imagine que yo, 

el Señor McDullin en persona, le está dando la enhorabue-

na. Concéntrese en ese punto durante 7 segundos aprox. y 

visualíceme,  si no me conoce puede sustituir mi rostro por 

el de una persona cercana, su madre, por ejemplo. Nuestra 

centralita aérea tiene informatizada esta señal, recibirá el 

producto en su primera residencia después de que finalice la 

obra de teatro. Que el producto funcione, sea de su agrado y 

le aporte alguna dosis de satisfacción, también depende de 

su imaginación.El funcionamiento de nuestras máquinas, estimado cliente, 

depende exclusivamente de su poder de sugestión. De esta 

manera, usted es el auténtico protagonista.
Atentamente,Mc Dullin and WishConsulting Company.

Para más información www.WishConsulting.sz

“Estimo la vida, tota la vida,  
la vida màgica, meravellosa  
i resplendent en totes les seves 
manifestacions, en totes les seves 
formes, en les seves activitats 
quotidianes i en les seves festes, 
en la seva superfície i la seva 
profunditat…”
Milena  Jesenska (nascuda el 1896, a Praga – morta el 1944  al camp de concentració de Ravensbrück).

Sinopsi

Som en un futur incert.  Una dona  

argentina que treballa de  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. 

Victoria Szpunberg (Buenos Aires, 1973)

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 María 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 

Domènech, Girona, 2006 i Versus Teatre 

el 2007).

Sobre La màquina de parlar 

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 èsser 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”. Anna Llopart

Fitxa artística

Text i direcció Victoria Szpunberg

La màquina de parlar Sandra Monclús

Senyor Bruno Marc Rosich

El gos que dóna plaer Jordi Andújar

Veus en off Ingrid 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

Fotografia espectacle Ferran Mateo 

Fotografia del cicle David Ruano

Disseny gràfic Enric Jardí 

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 Raedó, Francesc Jiménez, 

Anna Rodríguez, Germán Loedel. 




