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El teatre de Victoria Szpunberg:
una microfísica del poder
Sobre LÕaparador, La mˆquina de parlar
i Boys donÕt cry
Laurent Gallardo
Amb lÕextensi— de lÕeconomia burgesa
mercantil, el fosc horitz— del mite Žs
iláluminat pel sol de la ra— calculadora, la llum glaçada de la qual fa
nŽixer la llavor de la barbˆrie.
T. W. ADORNO,
Dialèctica de la Ilálustraci—

Victoria Szpunberg concep la creaci—
teatral dÕuna manera que pot semblar
estranya i que Žs, en tot cas, poc
freqŸent en els corrents actuals del
teatre catalˆ. ƒs una manera de fer
molt suggestiva; en primer lloc perquè desvela les fonts reals de la seva
escriptura i tambŽ perquè obre el seu
teatre a una dimensi— pol’tica inèdita.

LÕinterès relatiu amb què Žs rebut el
teatre de Victoria Szpunberg a Catalunya sÕexplica precisament per la
incomprensi— dÕaquest mecanisme.
Sovint se li retreu amb incomoditat
una manca de realisme, i fins de versemblança, que xoca amb la rigorosa
exigència a què respon. S’, Žs una
obra essencialment estranya, per˜
precisament per aix˜ Žs digna dÕatenci— i rica de veritats, si bŽ aquestes
veritats no s—n les que retrinxa la
nova dramatœrgia catalana.
Allˆ on certes escriptures contemporˆnies, v’ctimes de la ilálusi— dÕun
accŽs directe a la ÇrealitatÈ, es perden en detalls insignificants quan
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estableixen un contacte massa pr˜xim amb aquella ÇrealitatÈ, Victoria Szpunberg proposa un canvi de
perspectiva i dÕescala. Deixant de
banda tota la gamma de conflictes
individuals que repassa el teatre
català (dificultats de realització personal, problemes dÕintegraci— social, conflictes de parella, de família,
etc.), ella sÕinteressa per la manera
com el sistema sociopol’tic actua directament en la producci— i el control dels subjectes.
LÕoriginalitat dÕaquesta obra, el seu
carˆcter estrany, si es vol, provŽ del
fet que gira lÕesquena a un realisme
entès com a simple reflex en benefici
dÕun art de la metˆfora, i en conseqŸència del distanciament, que, com
el Verfremdungseffekt brechtiˆ, Žs la
marca dÕuna afirmaci— pol’tica. En
què consisteix? A continuaci— formulem la hip˜tesi que lÕobra de Victoria
Szpunberg desenvolupa una microf’sica del poder que desvela amb els
mitjans propis del teatre lÕalienaci—
provocada pel fetitxisme de la mercaderia en la societat moderna i la
possibilitat que lÕart, com a afirmaci— dÕuna subjectivitat que no es pot

reduir a un simple valor comercial,
vehiculi una forma de resistència.

***
A Surveiller et punir (1975), Michel
Foucault refuta la idea que el poder
sigui una substància. Segons afirma,
Žs impossible de determinar una font
œnica de poder homogeni que domini
el conjunt de la societat tal com proposa la teoria marxista. En lloc de
cercar aquesta font, ens invita, al contrari, a considerar les modulacions del
poder a lÕinterior dels mœltiples espais
socials (fam’lia, escola, pres—, hospital) com una relaci— que sÕexerceix entre individus (pares/fills, alumnes/professors, presoners/vigilants, pacients/
cuidadors, etc.). Avui, desvelar el seu
funcionament consisteix a observar de
quina manera dins del sistema capitalista els diferents dispositius delimiten el camp dÕacci— dels individus per
impedir el sorgiment de prˆctiques
subversives. Dins la mateixa l’nia
de pensament que Michel Foucault,
Giorgio Agamben defineix el dispositiu Çcom tot all˜ que tŽ, dÕuna manera
o dÕuna altra, la capacitat de capturar,
orientar, determinar, interceptar, mo-
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delar, controlar i donar seguretat als
gestos, les conductes, les opinions i
els discursos dels Žssers vius.È1
I els dispositius abunden a lÕobra de
Victoria Szpunberg: objectes de consum de tota mena, televisors, cultura
pop, mˆquina de parlar, gos que d—na
plaer, telèfons m˜bils, videojocs, cˆmeres de videovigilˆncia, etc. Ja siguin reals o ficticis, s’organitzen, se
superposen, es fan la competència
al si dÕun univers que contravŽ constantment les convencions teatrals.
Per revelar per quins mitjans aquests
dispositius condicionen les relacions
humanes, Victoria Szpunberg sÕallunya de la concepci— psicol˜gica de
lÕindividu per adoptar un punt de
vista que el considera en funci— dels
espais socials on la seva individualitat es (trans)forma. Una dramatœrgia
dÕaquestes caracter’stiques renova
la qŸesti— del realisme ja que, en
canviar lÕescala de reproducci—, es
veu obligada a distanciar-se de la il-

lusi— mimètica. Amb lÕescriptura de
Victoria Szpunberg passa, doncs, el
mateix que amb la de Kafka, el gran
mestre dels distanciaments, lÕart del
qual GŸnter Anders definia com
Çuna deformaci— que informaÈ.2 Si
Kafka utilitza la parˆbola per sortir
del cam’ traçat del realisme, Victoria
Szpunberg, per la seva banda, recorre
a la metàfora, menys amb finalitats
ret˜riques que heur’stiques. ƒs a dir
per desemmascarar des del sentit figurat el funcionament i la legitimitat
dels dispositius de poder.
Agafem com exemple LÕaparador
(2006). En Fran, el protagonista, Žs
un pintor jove que es veu obligat a
decorar lÕaparador dÕuna botiga per
guanyar-se la vida. Com passa sovint amb Victoria Szpunberg, la dialèctica de lÕobra es basteix sobre un
conflicte interior que no Žs dÕordre
psicol˜gic sin— que remet mŽs aviat
a una oposici— sociopol’tica entre el
procŽs de subjectivitzaci— que lÕheroi

1

AGAMBEN, Giorgio. QuÕest-ce quÕun dispositif. Editions Payot, 2012, p. 31-32.

2

ANDERS, GŸnther. Kafka pour ou contre. CircŽ, 1990, p. 28.
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vol acomplir (dedicar-se a lÕart de la
pintura) i el camp dÕacci— limitat que
el sistema li imposa (treballar com
a decorador de la botiga del senyor
Boix). A lÕobra, lÕespai teatral es confon amb un aparador que funciona
alhora com un focus de convergència
de les prˆctiques urbanes consumidores i com el lloc dÕuna relaci— social
particular, on sÕinstaura una relaci—
entre els individus i els objectes per˜
sobretot una comunicaci— general
dels individus entre ells, mediatitzada pel reconeixement en els objectes
dÕun codi de valors jerˆrquic. Com a
dispositiu urbˆ, lÕaparador estˆ integrat en el procŽs social de mercantilitzaci— que constitueix el mitjˆ i
la finalitat del sistema capitalista. I
Žs precisament en aquest lloc socialment marcat per lÕintercanvi econ˜mic que el Sr. Boix proposa a en
Fran una transacci— mercantil: posar
el seu art al servei de la botiga i rebre a canvi un sou i en conseqŸència
un estatut social que la seva situaci—
dÕindividu no productiu no li permet
dÕobtenir. LÕobra fa palesa aix’ la
manera com el sistema aconsegueix
ÇsubjectarÈ lÕartista i, en conseqŸència, neutralitzar la força cr’tica de

lÕart que resideix en la seva capacitat
de crear una resistència davant del
principi abstracte de mercantilitzaci—. Quan, de manera mŽs o menys
conscient, en Fran proposa dÕescenificar la destrucci— de lÕaparador exposant-hi una pedra (ÇVeu la pedra?
Amb aquesta pedra algœ ha volgut
trencar el vidre, crash, trencar tots
els aparadors, sobretot els dÕaquest
barri, sortir dÕaqu’, anar amb una
metralla...È), el Sr. Boix no ho censura, car sÕadona immediatament de la
dimensi— œtil i funcional de la idea:
Çun acte poètic pot arribar a vendre,
però un acte rebel encara més!» I fins
acabarˆ destruint ell mateix lÕaparador, que no deixarˆ de ser el que Žs:
un dispositiu destinat a reforçar la
cohesi— dÕun sistema capitalista que
extreu precisament la seva força de la
seva facultat dÕintegrar qualsevol cr’tica en els fonaments del seu funcionament. DÕaquesta manera, Victoria
Szpunberg sÕalinea amb la posici— de
Theodor W. Adorno, fustigador implacable dÕun m—n en què el domini
universal del valor mercantil sobre
els Žssers humans rebaixa la subjectivitat, especialment la de lÕartista, a
la categoria de simple objecte.
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Aquesta idea central reapareix desprŽs a La mˆquina de parlar (2007),
obra que descriu una època en què
els dispositius acaben substituint la
presència humana. En Bruno viu
amb la Valeria Ñuna mˆquina que
lÕaconsellaÑ i un gos que d—na plaer, Žssers h’brids a mig cam’ entre
lÕhumˆ i la tecnologia. A lÕobra, les
relacions entre els personatges s—n
dominades per la funcionalitat i la
forma dÕutilitzaci—. De la mˆquina
de parlar, en Bruno nomŽs nÕespera
que lÕajudi a aconseguir el seu objectiu prioritari: esdevenir el president
regional de la seva empresa. I pel
que fa al gos que d—na plaer, no Žs
res mŽs que el suport dÕuna sexualitat
lÕaspecte funcional de la qual queda
subratllat per la negaci— del seu carˆcter humˆ a causa de la seva natura tecnicista. Els dispositius que en
Bruno acumula al seu voltant li permeten de compensar la seva solitud
amb la imitaci— dÕuna vida social en
la qual paradoxalment no hi ha lloc
per retrobar-se, ja que el vincle que
lÕuneix als dispositius no Žs una relaci— de comunicaci— sin— de consum,
que nega lÕaltre com a interlocutor i
com a subjecte. DÕaltra banda, el ca-

rˆcter h’brid de la mˆquina i del gos
que d—na plaer tambŽ s—n representatius dÕun procŽs de funcionalitzaci—
del cos; Žs a dir dÕun cos que ja no Žs
la ÇcarnÈ de la mirada religiosa, sin—
un generador substitu•ble de serveis
i productes de tota mena. Dessubjectivitzada dÕacord amb uns objectius
purament capitalistes, la identitat del
gos que d—na plaer evoluciona segons
les expectatives del propietari-clientconsumidor. Passant de Chucho a
Enric o a Albert, la seva subjectivitat
es veu disseminada per respondre en
qualsevol circumstˆncia a lÕexigència
de flexibilitat, nou adagi d’un capitalisme que apunta ara al desmembrament del subjecte com a premissa
per a la seva domesticaci—. Per˜ la
Valeria no deixa pas de ser una dona
que somia a la nit, i el gos, un home
capaç de revoltar-se contra el seu
amo i dÕenamorar-se. Seria possible,
doncs, imaginar un moviment dÕautoemancipaci— dels dominats? ÇAra
he decidit quedar-me aqu’, amb tuÉ
Farem una fam’lia tradicional. Una
fam’lia elemental i estableÈ. Aquesta
Žs la proposta que el gos acaba fent
a la mˆquina com a forma de resistència al sistema deshumanitzat en
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què viuen. Ni mŽs ni menys que un
retorn al model arcaic de la subjectivitat burgesa que, en un m—n dominat
per la inestabilitat identitˆria, constitueix una alternativa a la solitud i
una esperança de comunicaci—. Tot, a
LÕaparador i a La mˆquina de parlar,
reflecteix l’escepticisme de Victoria
Szpunberg davant qualsevol possibilitat de prˆctica realment subversiva;
una posici— que, com en el pensament dÕAdorno, neix de la consciència de Çla impossibilitat dÕuna vida
veritable dins la vida falsaÈ.
Però lluny de significar una renúncia
al comprom’s, aquest escepticisme
lÕempeny a preguntar-se a Boys donÕt
cry (2012) si un nou humanisme Žs
possible en una època en què la crisi
del sistema capitalista fa aparèixer el
seu carˆcter inic i alienant. LÕacci— tŽ
lloc en un edifici intel·ligent protegit
per una tanca que impedeix qualsevol intrusi— per˜ tambŽ qualsevol fuita intempestiva. Vigilat dia i nit per
un guˆrdia que controla la identitat
de cada visitant, l’edifici també està
equipat amb un airbag gegant’ per
evitar els riscos dÕuna caiguda mortal
en cas dÕaccident. LÕespai teatral ima-

ginat per Victoria Szpunberg es configura doncs com un «refugi daurat»
que funciona amb la l˜gica pr˜pia
de les societats del control, en què la
necessitat paranoica de seguretat va
acompanyada per força dÕuna pèrdua
de llibertat. ƒs precisament en un
pis dÕaquest edifici inteláligent que
es retroben dos amics radicalment
diferents. En Walter Žs un escriptor
de teatre fracassat. El seu nom real
Žs Paco, per˜ desprŽs del seu intent
de su•cidi a la platja de Portbou els
seus amics lÕanomenen Walter en
homenatge a Walter Benjamin. La situaci— precˆria en què viu contrasta
amb lÕèxit social dÕen Jordi. Aquest
ha fet una carrera pol’tica i pertany
al grup dels dirigents. En Jordi proposa a en Walter que sÕassoci• a un
projecte molt ambici—s: davant la
crisi que fa trontollar el sistema, el
convida a participar en la creaci—
dÕuna nova Arcˆdia a la Lluna, una
mena dÕambaixada c˜smica on podria triomfar un nou humanisme europeu. Igual que a LÕaparador i a La
mˆquina de parlar, lÕobra planteja de
nou quina estratègia cal adoptar davant del poder. En aquest sentit, en
Walter i en Jordi representen a dues
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actituds possibles i oposades. El primer ha decidit mantenir-se al marge i
adoptar una posici— coherent amb els
seus ideals per˜ que el condemna a
la marginalitat i en conseqŸència a la
inacci—. En Jordi, per la seva banda,
pretŽn actuar des de lÕinterior i tria
el pacte amb el poder, que li hauria
de permetre de fer-lo evolucionar
cap a aquest humanisme al qual mai
no diu que hagi renunciat. Si Victoria Szpunberg no pretŽn donar una
resposta definitiva al debat de fons
entre idealisme i pragmatisme, s’
que procura, tanmateix, subratllar
la complexitat del dilema plantejat
a lÕartista. Perquè cal demanar-se,
en efecte, si el reconeixement a què
aspira en Walter no Žs ja una mena
de comprom’s amb els valors dominants que denuncia. I, dÕaltra banda,
està realment disposat a assumir fins
a les darreres conseqŸències aquesta
posici— de puresa ideol˜gica que el
condemna a lÕalienaci— social? ÇHe
vingut fins aquí per demanar-li una
puta feina? Potser tot Žs qŸesti— de
subsistència i ja estˆ, no hi ha mŽs.
La subsistènciaÉ Fa molt que no
tinc una puta bona feina, em sents?
[É] He espatllat la vida de la dona

que estimo, dels seus fills, els que
jo no he tingutÉÈ, acaba admetent
en Walter, que sembla reconèixer
dÕaquesta manera que el preu de la
resistència Žs força elevat.
DÕalguna manera, les tres obres que
hem abordat remeten cont’nuament
a una utopia humanista, no tant com
un horitz— que cal aconseguir sin—
com una realitat hist˜rica que estˆ
sent suplantada pel capitalisme totalitari. En Fran, la Valeria, en Walter
s—n figures simb˜liques i residuals
dÕun humanisme degradat per la industrialitzaci— cultural. ÇEn algun
lloc del nostre pensament, ben lluny
potser, a prop i lluny al mateix temps,
dins el passat, com a record, el parad’s podria ser possibleÈ, afirma la
Valeria. Per˜ si la salvaci— Žs possible, nomŽs pot ser-ho de manera
temporal i individual. Dit dÕuna altra
manera, el somni de Walter Benjamin dÕuna emancipaci— colálectiva
engendrada per la cultura de masses
grˆcies a la reproductibilitat tècnica
Žs desplaçat avui per una Kulturindustrie que acaba instaurant la l˜gica
mercantil com a nova moral totalitˆria. LÕhumanisme queda redu•t al joc
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de citacions inofensiu que esgrimeixen els personatges de Boys donÕt
cry, el qual constitueix un immens
terreny de ru•nes dins el desert cultural del capitalisme triomfant.

***
Cal posar en relleu, per acabar, que
lÕescepticisme de Victoria Szpunberg
no dubta de la utopia mateixa, sin—
dels mitjans prˆctics per intentar realitzar-la. El seu treball de desmitificació, que comporta una concepció
pol’tica del teatre, ja constitueix per
si mateix un acte lœcid de resistència
en un m—n dominat per la ceguesa,
en el qual intenten persuadir-nos que
la utopia no tŽ cabuda.
Laurent Gallardo
Žs traductor.
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