NEGATIUS
de Sílvia Navarro

Qui va crear a Robert Capa?

SALA FLYHARD

del 13 de juliol al 12 d’agost, 2022

Ella.- Fa mal, saps?
Ell.- El què?
Ella.- Desaparèixer.
Ell.- Morir?
Ella.- Morir, no. Desaparèixer. L’oblit.

NEGATIUS és una co-producció amb el Festival Grec 2022
i forma part d’EL BATEC DEL GREC, un cicle de 10 lectures
dramatitzades i 6 muntatges que vol donar visibilitat a algunes de les propostes guanyadores de la convocatòria de textos i projectes On el teatre batega 2022-2024.
Amb aquest text Sílvia Navarro va guanyar el PREMI FREDERIC RODA DE TEATRE 2020, organitzat per la Diputació
de Barcelona i l’Agrupació Dramàtica de Barcelona (ADB).
El text està editat per COMANEGRA i l’Institut del Teatre,

dins la col·lecció DRAMATICLES. La primera edició és de setembre de 2021 i compta amb pròleg de Carles Batlle.

Ella.- Tot és borrós al voltant de la foto. Menys el sofriment.
El sofriment, sí. Ella sempre se situa davant a l’acció. La
seva arma és la seva càmera. Qui va fer la famosa fotografia del milicià mort? Capa va signar la fotografia, sí,
però qui va prémer el disparador? Endré o Gerta? Ella
no va viure per defensar-ne l’autoria i ell va callar.
Ell.- Sempre havia estat un home de poques paraules. Som
a la tardor de 1936 i Gerda i Endré signen els dos sota el
nom de Photo Capa.
Ella.- Per ell la llum i per ella les ombres.

PARAULES DE L’ AUTORA
Sempre hi ha una opinió, un enquadrament, diu Robert
Capa a l’obra. Aquesta obra el té, també, és clar. Al centre de
la història però (o de la imatge) Gerda Taro. Perquè el nostre
enquadrament, que va començar amb la Laura i el Roger ha
estat sempre posar-la de nou ella al capdavant, d’on la Història mai l hauria d’haver esborrat. Ella, que no s’amagava.
Ella, a qui no podem entendre sense ell tampoc. Ella, a qui

mai completarem. És el nostre enquadrament, només. Endré l’estimava fins al punt de no estimar més quan ella va
morir. Al front, a la Guerra Civil, els republicans l’estimaven
per la seva alegria i nosaltres, l’equip l’hem estimat també,
coneixent-la. És inevitable, crec. Estimar-la, estimar-los. Però
no, aquesta no és una història d’amor.

DEL PRÒLEG DEL CARLES BATLLE
Aquesta és la gran troballa: assolir, a través de la rapsòdia,
la conformació d’aquesta «veu del qüestionament, veu del
dubte, veu de la palinòdia, veu de la multiplicació dels possibles, veu erràtica que engega que frena, que es perd i que
erra tot comentant i problematitzant».

Si no és així, si no usem la dramatúrgia per fer-nos preguntes,
llavors haurem perdut.

Ella.- El fotògraf es dirà Robert Capa. Capa significa tauró en
hongarès i, probablement, Endré va triar el nom també
en homenatge al director Frank Capra.
Ell.- Gerta passarà a anomenar-se Gerda Taro. Un nom molt
més internacional. I similar a Greta Garbo.
Ella.- M’agrada com sona. Esborrem els nostres orígens en
un instant. Capa i Taro. De cop som ciutadans del mon.

SINOPSIS
Sempre hi ha una opinió, un enquadrament, diu Robert Capa
a l’obra. Aquesta obra el té, també, és clar. Al centre de la
història, però (o de la imatge), Gerda Taro. Perquè el nostre
enquadrament, que va començar amb la Laura i el Roger,
ha estat sempre posar-la de nou ella al capdavant, d’on la
Història mai l’hauria d’haver esborrat. Ella, que no s’amagava. Ella, a qui no podem entendre sense ell tampoc. Ella, a
qui mai completarem. És el nostre enquadrament, només.
Endré l’estimava fins al punt de no estimar més quan ella va
morir. Al front, a la Guerra Civil, els republicans l’estimaven

per la seva alegria i nosaltres, l’equip, l’hem estimat també,
coneixent-la. És inevitable, crec. Estimar-la, estimar-los. Però
no, aquesta no és una història d’amor.
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Ell.- Sempre hi ha una tria, sempre hi ha una opinió, un
enquadrament.
Ella.- I per això, la realitat, no existeix, només és, un cop més,
una imatge subjectiva. Un enquadrament. I això
significa que jo tinc raó.

CURRÍCULUMS
SÍLVIA NAVARRO / text i direcció
És llicenciada en Sociologia i en Direcció i Dramatúrgia. Com a dramaturga i directora estrena “94 minuts” (IATI
Theatre, NY i Atic22, 2017), “Ifigènia en taxi”(Tantarantana,2019) i “Confitura de Codony” (La Llarga, Teatre Jardí
Figueres 2022). Com a dramaturga: “Set instruccions per a l’ensenyança de minyons” (BetweenLands, TNC,
2021), “Coloms“ (Sala Beckett i CDN, 2021). Com a ajudant de direcció treballa a El Test de Jordi Vallejo, dirigida
per Cristina Clemente (2016). L’any 2018 guanya el Premi Ciutat d’Alcoi amb “Un turista se suïcida”. Amb el text
“Negatius” guanya el Premi Frederic Roda de Teatre 2020.

TONA SIÑOL / ajudantia de direcció
Estudia Direcció escènica i dramatúrgia a l’Institut del Teatre. Assistència de direcció a les produccions del Regio Opera Festival “A difessa della Cultura” (Teatro Regio di Torino, 2021). Assistència de direcció de “Paradisos
oceànics” (Festival Grec, 2019) amb direcció de Mònica Bofill. Ha escrit“Llinatges” i“La veu silenciada”, microdramatúrgies radiofòniques incloses al programa Això és un drama d’iCat fm (Catalunya Ràdio, 2021) i “L’obra d’art”,
microdramatúrgia inclosa dins el cicle de lectures radiofòniques del Teatre Romea. Ha escrit i participat en dues
peces de microteatre: “Holly” (Microteatre, 2017) i “Via d’escapament” (Microcultura, 2015). Durant l’estiu del 2016
és assistent de direcció de “Les alegres casades de Windsor”, dirigida per Marc Rosich, de la Cia. Parking Shakespeare.

LAURA RIERA / intèrpret
Graduada en Art dramàtic per l’IT. Ha treballat amb Els Mcgregor Teatre a “Ròmul” (Teatre Tantarantana 2016),
“Up All Night” (Fest. Shakespeare 2014, Fest. Almagro i gira per Catalunya) i “Les cigonyes vénen de Tailàndia” (El
Maldà 2018) i també en muntatges com L’hem “El satisfecho vuelve la espalda a la fuente” (Teatre Romea 2018)
“Potser” (Nau Ivanow 2015). Amb Cia Alokahlo (Beca ARTS Esc. Aplicades 2018) presenta “A quién le importa, tu
seràs el meu futur fan” al Festival Croquis 2018 de la Sala Beckett i amb The Followers “Welcome to Siri’s Party” a
Rose Brufford (Londres), Festival Croquis i a l’Antic Teatre entre 2018-2019. Aquesta temporada ha estrenat “Cry
Babies” (The Followers en coproducció amb l’Antic Teatre, Quinzena Metropolitana i Kinètic Parc Sandaru) i Espai
Públic S.L. (Col·lectiu In Vitro, Festival Escena Poblenou 2020)

ROGER VIDAL / intèrpret
Format a l’Estudi Nancy Tuñón i en dramatúrgia a l’Obrador de la Beckett amb en Marc Rosich, la Marta Buchaca
i en Jordi Prat i Coll. Ha intervingut en sèries de Televisió com El cor de la ciutat, La riera o 300, en nombrosos
curtmetratges i en els llargmetratges Mientras la prisión exista i Secuestro. Treballa habitualment en el doblatge
de pel·lícules, sèries i documentals, en català i en castellà. Ha treballat a l’espectacle El Purgatori d’Àngel Miralles i
L’últim dia de la creació de Joan Casas Fuster. Als festivals de microteatre Píndoles, Test i Fisures i a la sala Microteatre Bcn ha interpretat o dirigit diverses peces de diferents autors, incloent les seves Peep Show, Dues dones i
un funeral, Síndrome i Jolie.

TÀNIA GUMBAU / vestuari i escenografia
Llicenciada per l’Institut del Teatre de Barcelona en l’especialitat d’escenografia on ha participat a “Brine Machine”
presentat a Prague Quadriennal of performance and space. Membre de la companyia La Canina amb qui ha realitzat diversos projectes: “Ese Portugués” (Teatre Tantarantana, 2019), “Fly me to the moon” (Sala Atrium. 2019)
i “94 minuts” (Teatre Tantarantana, 2017). Ha participat en varis muntatges com “Goyo” (Teatre Tantarantana,
2022),“Confitura de codony” (Teatre El Jardí, 2022), “La frenètica faula de la llebre i la tortuga” (Teatre Regina,
2022), en els espectacles d’estiu “Romeu i Julieta” i “Un somni d’una nit d’estiu” (2021) de la companyia Parking
Shakespeare,“A-Z (o el Misantrop)” (Teatre Regina, 2019), “Lila, una princesa diferent” (Teatre Regina, 2018), “Una
dona en el mirall ” (Sala Atrium, 2018), “La Pista” (dins del marc de la beca DespertaLab 2015.

REPRESENTACIONS
Sala Flyhard - c/ Alpens, 3, Barcelona
ESTRENA: Dimecres 13 de juliol a les 20:00
HORARIS DE FUNCIONS:
Dijous 14 de juliol a les 20:00
Divendres 15 de juliol a les 20:00
Dilluns 18 de juliol a les 20:00
Dimarts 19 de juliol a les 20:00
Dimecres 20 de juliol a les 20:00
Dijous 21 de juliol a les 20:00
Divendres 22 de juliol a les 20:00
Dilluns 25 de juliol a les 20:00
Dimarts 26 de juliol a les 20:00
Dimecres 27 de juliol a les 20:00
Dijous 28 de juliol a les 20:00
Divendres 29 de juliol a les 20:00
Dilluns 1 d’agost a les 20:00
Dimarts 2 d’agost a les 20:00
Dimecres 3 d’agost a les 20:00
Dijous 4 d’agost a les 20:00
Divendres 5 d’agost a les 20:00
Dilluns 8 d’agost a les 20:00
Dimarts 9 d’agost a les 20:00
Dimecres 10 d’agost a les 20:00
Dijous 11 d’agost a les 20:00
Divendres 12 d’agost a les 20:00
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Direcció artística i producció: Sergio Matamala i Clara Cols Torras
Distribució i comunicació: Elisenda Riera Rovira
Imatge: Juanjo Marín
Disseny gràfic: Laia Alsina
Direcció tècnica sala: Xavi Gardés
Direcció tècnica gira: Fernando Portillo
Administració: Josep Maria Milla i Sergio Matamala

El 2006 neix la productora teatral Flyhard Produccions i l’any 2010 decidim obrir la nostra pròpia sala, la Sala Flyhard, al barri
de Sants de Barcelona, on programem principalment produccions pròpies sempre a partir de textos de dramaturgs catalans
contemporanis.

Entre les produccions estrenades durant aquests anys destaquen UN HOME AMB ULLERES DE PASTA, SMILEY, EL REI
BORNI, LITUS, EGO, LA POLS, NEW ORDER, TORTUGUES: LA DESACCELERACIÓ DE LES PARTÍCULES, LIFESPOILER,
SÀPIENS, AKA (ALSO KNOWN AS), OVELLES, LO NUESTRO, ELS DIES MENTITS, entre altres.

PREMIS
Sala Flyhard:
Premi de la Crítica de Barcelona 2014 a la Millor Sala de Teatre de la ciutat
Un home amb ulleres de pasta de Jordi Casanovas:
Premi Time Out 2010: Millor Espectacle de Creació
Smiley, una història d’amor de Guillem Clua:
Premi Time Out 2013: Millor Espectacle
3 Premis Butaca 2013: Millor Text, Millor Actor (Albert Triola),
Millor Espectacle de Petit Format
La Pols de Llàtzer Garcia:
Premi de la Crítica de Barcelona 2014: Millor Text
Premi Serra d’Or
Tortugues: La desacceleració de les partícules de Clàudia Cedó:
Premi Butaca 2015: Millor Text Teatral
A.K.A. (Also Known As) de Dani J. Meyer:
3 Premis Butaca 2018: Millor Espectacle de Petit Format,
Millor Direcció i Millor Actor.
3 Premis Teatre Barcelona 2018: Millor text, Millor direcció
i Millor Espectacle de Petit Format
Premi de la Crítica de Barcelona 2018: Revelació - Albert Salazar
2 Premis Max 2018: Autoria Revelació i Millor Actor
Premi BBVA de Teatre: Millor Actor
Premi del Públic del MIT 2019 (Ribadavia)
Els dies mentits, de Marta Aran:
Premi Max 2019: Autoria Revelació
Lo nuestro, d’Eu Manzanares:
Premi Teatre Barcelona 2019: Millor Text Original
NEGATIUS:
Premi Frederic Roda de teatre 2020, organitzat per la Diputació de Barcelona
i l’Agrupació Dramàtica de Barcelona (ADB)
XXXII Premis de la Crítica dels Escriptors Valencians
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