
LA MÀQUINA DE 
PARLAR
de Victoria Szpunberg

Del 20/04 al 08/05/2022
De dimecres a dissabte a les 20:30h
Diumenge a les 18:30h
Sala de dalt

Fotografia: Kiku Piñol

ESPECTACLE

Sinopsi

Som en un futur incert. Una dona argentina 
que treballa de màquina de parlar, un 
gos que dona 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.

Cicle Màquina Persona



LA MÀQUINA DE 
PARLAR

Fitxa Artística

Autoria i direcció: Victoria Szpunberg

Repartiment: Jordi Andújar, Marc Rosich i Vanessa 
Segura
Veus en off: Íngrid Marín, Roger Muntés i Àngels 
Simó

Vestuari i escenografia: Paula Bosch
Música i disseny de so: Lucas Ariel Vallejos
Disseny de llums: Paula Miranda
Fotografia: Kiku Piñol
Vídeo promocional: Raquel Barrera

Durada: 1h 20min

Agraïments: Teatre Maldà, Eugenio Szwarcer, 
Singer morning (Joana Martí), Roberto G. Alonso, 
La Inútil, Tesus Muñoz i Judit Porta

Una producció amb el suport de la Sala Beckett

Ara fa uns quinze anys que vam llegir la primera 
versió de La màquina de parlar amb públic, va 
ser en un Obrador d’Estiu que organitzava la 
Sala Beckett a Argelaguer. Des de llavors, 
l’obra s’ha traduït a més de deu idiomes i ha 
viatjat per tot arreu.
Ara la tornem a fer a la nova Sala Beckett de 
Poblenou, després de la seva estrena a la sala 
de Gràcia, el 2007, i dues temporades al Teatre 
Maldà. Assajant aquests dies, hem tornat a 
gaudir intensament, com sempre ens passa amb 
aquesta obra. La seva irreverència, l’humor 
àcid i inesperat, l’aposta pel joc teatral, la 
crítica, la volada... ens té a tots completament 
entregats.
Revisitar aquesta peça és sempre un gaudi, però 
també és un repte, no només pel canvi de l’espai 
escènic o per la substitució d’una actriu (com 
passa en aquesta ocasió), sinó perquè suposa 
comprovar que el món ficcionat que presentem, 
que combina una mena de futur inventat amb una 
decadència vintage, continua connectant amb la 
nostra realitat, interpel·lant al públic d’avui. 
I ens sembla que així succeeix: persones que han 
de treballar com si fossin màquines, condicions 
d’esclavitud, abús de poder, precarietat laboral 
i existencial, degradació de les persones, 
deshumanització... Ens sona, oi? Però també hi 
trobareu amor, gelosia, supervivència, poesia, 
sexe, somnis i molta imaginació. I uns actors en 
estat de gràcia!
Una faula plena d’humor negre, distòpica, 
filosòfica i delirant que ens parla de les 
relacions de dependència i de poder en una 
atmosfera d’intimitat inquietant. Una obra que 
cada cop sembla més actual. 

Victoria Szpunberg

Text de l’autora

El dia 21/04 hi haurà un col·loqui postfunció 
amb l’equip artístic de l’espectacle



Llicenciada en Dramatúrgia i Direcció a 
l’Institut del Teatre de Barcelona i Màster en 
Estudis Teatrals de la UAB, Victoria Szpunberg 
és una dramaturga amb una sòlida trajectòria 
d’estrenes, publicacions i treballs artístics de 
diferents tipologies, a més de ser professora i 
pedagoga a l’Institut del Teatre, l’Obrador de 
la Beckett i altres espais de recerca i formació 
artística.
Va donar-se a conèixer l’any 1998 amb l’obra 
Entre aquí y allá (Lo que dura un paseo) que 
va ser accèssit al Premi Maria Teresa León, 
seleccionada pel Royal Court de Londres 
(Residència internacional del 2000) i estrenada 
a la RESAD de Madrid l’any 2000 i al Here 
Festival de Nova York el 2002. Ha treballat i 
estrenat obra pròpia en teatres com el TNC, el 
Teatre Lliure, el Tantarantana o la mateixa 
Sala Beckett a Catalunya, i també en teatres de 
Madrid i la resta d’Espanya. Els seus textos 
també han estat traduïts a diverses llengües i 
s’han pogut veure en països com Estats Units, 
Colòmbia, Itàlia, Praga, França, entre d’altres.
Szpunberg és una autora preocupada per fer 
un teatre connectat amb els temes polítics i 
socials del món contemporani, amb una mirada 
oberta i transdisciplinar (ha treballat sovint 
com a dramaturga en projectes de dansa) i sense 
tancar-se en un únic gènere o registre. 
En l’ampli ventall de propostes seves que 
s’han vist a Barcelona els darrers anys, podem 
recordar obres com L’Aparador (2003) en el 
context del Programa T-6 del TNC, Esthetic 
Paradise (Sala Beckett, Festival Grec 2004), La 
màquina de parlar (Sala Beckett 2007 i Teatre 
Maldà 2017), El meu avi no va anar a Cuba 
(Festival Grec de Barcelona 2008), La marca 
preferida de les germanes Clausman (Tantarantana 
Teatre 2010, Sala Beckett 2019), Boys don’t cry 
(Teatre Lliure, Festival Grec 2012), L’onzena 
plaga (dins del cicle ‘Tot pels diners’ al 
Teatre Lliure 2015, nominada als Premis Butaca 
del mateix any), i Balena blava, monodrama 
per a actriu i orquestra (al TNC 2018). També 
participa al VII Laboratori SGAE amb l’obra Tu 
hija.
Acaba d’estrenar El pes d’un cos (obra que 
veurem al TNC i que després farà temporada 
al Centro Dramático Nacional) i ha escrit el 
llibret per a l’òpera La gata perduda (que 
estrenarà al Gran Teatre del Liceu el 2022). 
Szpunberg va ser autora resident de la Sala 
Beckett durant la temporda 2018-19. Amor mundi 
és el text escrit durant aquest període i va ser 
estrenat al juny del 2019 dins del Festival Grec 
de Barcelona.

Victoria Szpunberg



Temporada 2021/2022 
Consulta tota la nostra programació a www.salabeckett.cat 
T.: 93 284 53 12 • info@salabeckett.cat

Segueix-nos a les xarxes i descobreix tot el que passa a la Beckett!  

 SalaBeckett •  @ salabeckett •  salabeckett

Amb el suport de:

Amb el patrocini de:

Cicle Màquina Persona

Espectacles
Del 28/04 al 05/06/2022
L’altre
de Roc Esquius
Direcció: Sergi Belbel
Repartiment: Cesc Casanovas i Àlex Ferré
Una producció de la Sala Beckett

Del 20 al 22/05/2022
WARE Reinforced
de Matriu.id
Una producció de Matriu.id

Lectures dramatitzades
11/05/2022
WW
d’Alejo Levis
Repartiment: Cintia Ballbé Moreno, Vicky Luengo i Alba 
Ribas
Una producció de la Sala Beckett

Xerrades
27/04/2022
Vorejant l’impossible: de Samuel Beckett al 
‘machine learning’?
amb Luz María Sánchez i Josep Manuel Berenguer
Modera: Pau Alsina

12/05/2022
La imaginació: màquina o persona?
amb Marina Garcés i Joan Casas-Roma
Modera: Susanna Tesconi

26/05/2022
Màquines de predir: inventari de futurs 
possibles?
amb Clara Boj, Diego Díaz i Andrés Burbano
Modera: Pau Alsina

Intel·ligència Artificial i creació 
El debat sobre el complex fenomen que suposa 
la relació humà/màquina és del tot actual. Més 
enllà de la complexitat tecnològica, amb el cicle 
Màquina Persona volem alimentar les reflexions al 
voltant de la Intel·ligència Artificial partint 
dels supòsits filosòfics i artístics en processos 
de creació híbrida.
Màquines i persones explorant plegades els fèrtils 
terrenys de la creativitat i la intel·ligència. 
Quines similituds tenen? I quines diferències? 
Parlem del mateix? O no tenen res a veure? Podem 
pensar que una podrà arribar a substituir l’altra 
algun dia? O potser esdevindran grans aliades 
en la creació des de la seva singularitat i 
diferència? Qui acabarà dominant a qui?
Organitzen: Sala Beckett i UOC


