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Ella.- Per ser la primera vegada, jo diria que bé. 

Ell.- La primera vegada sempre és una mica… 

Ella.- Sí, sempre és una mica… 

Ell.- Ja se sap. 

Ella.- Però ha estat bé. 

Ell.- Molt bé. 

Ella.- Et continuo resultant atractiva? 

Ell.- Com? 

Ella.- Sí tornaries a follar amb mi. 

Ell.- Vols que tornem a follar? 

Ella.- Sí. No. Vull dir hipotèticament.
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1) Sinopsi 

Una dramaturga vol escriure obra sobre l’amor 

perfecte. No serveix inventar-se’l. L’ha de viure. 

Per això seleccionarà un subjecte d’estudi i 

s’aplicaran tots els condicionants estudiats i 

provats empíricament en relacions amoroses d’èxit. 

Això l’ajudarà a escriure. Però la dramaturga amaga 

un secret, ella no creu en l’amor.  

Dos actors assagen una obra sobre una dramaturga que 

escriu sobre l’amor. No es coneixen. Després de 

mesos d’assajos junts alguna cosa comença a sorgir 

entre ells dos. La cosa petarà. A ́ un assaig, a 

l’estrena, o a la funció 34, no sé sap. Actors o 

personatges, personatges o actors. Relacions humanes 

al capdavall. ¿Es pot crear artificialment l’amor?  

94 minuts és una obra sobre els límits de la ficció 

i la realitat, del teatre i de la vida, de l’amor i 

la ciència.  

  

1.1 Objectius artístics 

Pretenem explorar el llenguatge meta-teatral i els 

límits entre ficció i realitat parlant sobre l’amor. 
Un dels eixos centrals de la peça és l’estructura, 

ja que es desenvolupa en paral·lel a l’argument, 

creant un paral·lelisme entre forma i contingut: 

mentre el personatge de la dramaturga intenta 

escapar de fer una obra costumista, les primeres 

escenes són de tall clàssic (drama absolut o pièce 

bien faite). A mida que l’obra avança i el 

personatge fuig del drama absolut, optant per 

estructures textuals post dramàtiques, la forma de 

l’obra també varia i les escenes comencen a 

aparèixer desendreçades, com un trencaclosques, amb 

majors aparicions de monòlegs que interpel·len a 

públic, d’interferències textuals. 

Paral·lelament, i per treballar aquesta tensió entre 

ficció i realitat i amor i ciència, volem fer un 

seguiment audiovisual del procés d’assajos de l’obra 

per documentar la relació que s’estableixi entre els 

actors, duent així a terme un experiment 

sociològico-teatral. 
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2) Fitxa i Currículums 

Intèrprets: Anna Carreño i Adrià Diaz  

Direcció i dramatúrgia: Sílvia Navarro 

Escenografia, Vestuari i Il·luminació: Tània 

Gumbau  
Disseny de so: Sílvia Navarro 

Fotografies: Aitor Rodero/Sílvia Navarro 

Una producció de: La Canina /Sàndal Produccions 

Sílvia Navarro, dramatúrgia i co-direcció 

Barcelona, 1982. Llicenciada en Sociologia.Estudia 

Direcció i Dramatúrgia a l’Institut del Teatre. Com 

a dramaturga: CROQUIS_BCN de la Sala Beckett amb 

Rentadores (2014) i al Festival Grec 2017 amb El 

tigre de yuzu. Estrena a a Madrid Alguien que apague 

la luz. (2014) i a Barcelona RIP (Rest in Pis) 

(2014), i Ifigènia en Taxi (2016). Com a directora 

escènica, participa a: BlackBox (2014) de Marc 

Angelet al Teatre Regina i Fly me to the Moon (2015) 

de Marc Angelet. Com a ajudant de direcció treballa 

a El Test, dirigit per Cristina Clemente (2016) i 

com a assistent a Consell Familiar, dirigida per 

Jordi Casanovas (2013).  

Tània Gumbau  

Barcelona, 1987. Graduada en Escenografia per 

l’Institut del Teatre, on participa en El despertar 

de la primavera dirigit per Jorge Vera, i De poble 

en poble dirigit per Joan Ollé. Treballa a Acústic 

Broadway, Per sobre de totes les coses i La Pista de 

Menuteatral 

Anna Carreño  
Barcelona, 1985. Estudia al Col.legi del Teatre. 

Participa a: Animals de companyia (2015, Club 

Capitol), Maldita Fortuna (2015, Teatro Apolo 

Barcelona), La Ratonera(2014, Teatro Apolo Barcelona 

i 2013, Madrid), Toc Toc(2013, Teatre Borras- Club 

Capitol, Barcelona). 

Adrià Diaz  

Reus, 1985. Llicenciat en Interpretació a l’Institut 

del Teatre.Amb la Companyia Parking Shakespeare 

participa a: La comèdia dels errors, El somni d’una 

nit d’estiu, Treballs d’amor perduts, Pell de 

Mercuri, Nit de Reis, Woyzeck, Molt soroll per res, 

Eduard II i Al vostre gust. Participa en l’obra Kyla 

(2014) i Maria Rosa (TNC,2016)  
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3) Apadrina 94 minuts  

La Sílvia té mala llet i ironia. Hem treballat 
plegats dues vegades. La seva mirada divertida i 
crítica sap treure el millor dels actors per servir 
la comèdia. 
      Jordi Casanovas, director i dramaturg 

La mirada irònica, sempre humorística però alhora 
feridora i punyent, és una de les característiques 
més destacables de l’escriptura de Sílvia Navarro. I 
justament és això el que m’atreu de les totes les 
peces que li he pogut veure: aquesta capacitat de 
posar a primer terme i sota una lupa deformadora les 
paradoxes i absurditats de la nostra vida, una vida 
que és urbana, contemporània i global en el pitjor 
sentit de cadascun d’aquests tres termes. La Sílvia 
converteix tot aquests material inspirador en 
diàlegs plens d’oïda col·loquial i ironia 
devastadora, i així, ens planta contra els morros 
totes les nostres febleses i, sense deixar de fer-
nos riure, ens hi fa ensopegar.    
        
        Marc Rosich, director, traductor i dramaturg 

94 minuts 02 segons no és una aposta segura, però 
sens dubte és una obra necessària. Necessària perquè 
parla d’un tema etern des de l’ara. Perquè és un 
text generarà nou públic, perquè està dirigit a un 
nou públic que reclama formes de comunicació 

directes i sorprenents, acord amb els nous temps i 
els nous llenguatges que ens rodegen. 
                 
                  Marc Angelet, director i dramaturg 

Ell.- Hem follat.  

Ella.- Pel que saps de mi, podria ser perfectament una 

psicòpata. 

Ell.- No ets una psicòpata. I follar és bastant íntim.
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4) La crítica diu: 

94 minuts es guanya el públic per les ganes 
d’originalitat. Barreja una sobredosi de 
tecnicismes científics amb una comèdia 
descarada, atrevida, sense tabú. 

      Judit Martinez, NovaVeu/ Recomana.cat 

Dos personajes bien dibujados y con mucha alma, 
interpretados por unos magníficos, Anna Carreño 
y Adrià Diaz, son los protagonistas de una 
dramaturgia que juega con el tiempo, el espacio, 
la narratividad y los referentes en un ejercicio 
tan inteligente como divertido. 

             Gema Moraleda, Teatre Barcelona 

94 minuts. Preguntes, respostes, silencis (fins 
a 4 minuts impressionants),  arguments, pors, 
dubtes. És possible l’amor perfecte? No. Ni 
l’amor és perfecte, ni els homes i les dones ho 
són. Però 94 minuts a l’àtic 22 són una bona 
inversió personal i teatral. 

       Carme Canet, Teatre Barcelona 

F r e s c a y á g i l i n t e r p r e t a c i ó n d e l o s 
protagonistas, con Diaz y Carreño en mutua 
seducción con muchas y deliciosas variantes; la 
ambigüedad que permite el teatro dentro del 
teatro da mucho juego. 

        Laura Clemente, Ona Cultural 
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5) Contacte: 

silvianape@gmail.com 

696 50 02 87 

aina@sandalproduccions.com 

698 82 32 57 

 

Ella.- Ella no sap què és A la Recerca del Temps perdut. És una 

novel.la de Proust. La novel.la més llarga del món. Un milió 

tres-centes mil paraules. Una història d’amor, de fet. Ella ha 

respost “Potser”, sense pensar. No pretenia fer veure que ho 

sabia. Odia la gent pretensiosa. Està nerviosa. No pel sopar, 

malgrat ha dit estar nerviosa pel sopar. Està nerviosa perquè 

porta 29 pàgines d’obra escrita i no ha aconseguit allunyar-se 

dels tòpics de l’amor. L’enamorament, la convivència, els grans 

tòpics. La dramaturga escriu, un cop més i sense voler-ho, la 

típica història d’amor. 

94 MINUTS S’HA REPRESENTAT A: 

IATI THEATRE NY (2017) 

TEATRE TANTARANTANA SALA ÀTIC (2017) 

IGUALADA (2018) 

CENTRE MORAL I CULTURAL POBLENOU (2018) 

TEATRE KURSAAL MANRESA (2018)
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