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Proper espectacle

Katastrophe
—— d’Agrupación Señor Serrano
—— del 08/06/11 al 19/06/11 

L’Obrador de la Sala Beckett
Proper curs

——  Escriptura de textos per a teatre 
musical i òpera 
Escribir el tiempo
amb Alejandro Tantanian
del 28/06/2011 al 01/07/2011

VI Obrador d’estiu 2011
—— del 9 al 16 de juliol, a Barcelona

—— Amb Sergi Belbel, Joseph Danan, Marc 
Hervàs / Jorge Picó, Andrés Lima, Pere 
Riera, Alfredo Sanzol, Simon Stephens i 
Theresia Walser

Més informació al nostre lloc web
www.salabeckett.cat

Segueix-nos a Facebook 

Home-Natja
Horaris: de dimecres a dissabte a les 22 h  
i diumenges a les 19 h
Preu: 16 €

Venda d’entrades a la taquilla de la sala, 
Catalunya Caixa i Telentrada 
Telèfon: 902 10 12 12
www.telentrada.com

Sala Beckett/
Obrador Internacional 
de Dramatúrgia 
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 o Alfons X)
Autobusos més propers: 24, 31, 32, 39, 55, 
74, 92, 114, 116 
Parades de Bicing més properes: plaça 
Rovira, plaça Joanic, carrer Secretari Coloma 
(entre carrers Providència i Legalitat) i carrer 
Balcells (amb carrer Secretari Coloma) 

Servei de bar i cafeteria

Del 19/05/2011 al 05/06/2011

Amb Anna Alarcón, Pep Mula, Òscar Muñoz, 
Carles Pedragosa i Jordi Santanach

Una coproducció de Temporada Alta-Festival 
de Tardor de Catalunya, Teatre Lliure i Paminondes S.L.

Home-Natja 
—— de Jordi 
Oriol



Sinopsi

Imagina que no ets ningú. Imagina’t 
acomplexat, tímid i poruc. Aturat fins al límit. 
Imagina’t incapaç de lligar, de fer-te notar. 
Imagina la frustració de veure que la vida et 
passa per sobre i la gent et passa per alt. Però 
imagina’t, ara, que imagines ser algú. Imagina 
que imagines que de sobte tens la flor al cul i 
ets al centre del món. D’un dia a l’altre i per la 
cara. I ho desitges, i t’hi aferres, i t’ho creus. I 
passa. Imagina’t que un bon dia tothom parla 
de tu, que ets la portada de totes les revistes, 
i la teva cara apareix a tots als mitjans. 
Imagina’t al sofà, emmirallant-te en un zàping 
infinit. Tothom et truca, tothom et vol, tothom 
et llepa el cul. Imagina que, de mica en mica, 
s’omple la pica, i amb el temps, res no et falta, 
tot ho tens. Imagina’t, per uns moments, que 
t’acomodes, que t’hi avens. Perds la timidesa, 
et treus els complexos. Imagina’t que perds la 
por. Ara imagina, però, un punt d’inflexió. Un 
camí sense sortida. Un forat al cul. Imagina 
que un bon dia perds el cap i ho envies tot a 
prendre pel cul. I de nou, imagina que ja no 
ets ningú. Però no pateixis, tranquil: imagina’t 
–per un moment– que amb el temps i per fi et 
fan un gloriós i emotiu homenatge.

Fer-se un “Home-Natja”

Si llegiu això, no espereu cap gran reflexió 
sobre aquesta obra. O almenys, no pas una 
reflexió lògica i astuta. Més aviat puc parlar 
des del joc de la concatenació d’idees. Tal 
com raja. I és que, amb el temps, m’he adonat 
que, si alguna cosa s’espera de mi, no són 
precisament discursos reveladors, i en canvi 
potser sí alguna interessant bajanada. 
És per això que prefereixo dir que Home-
Natja no és més que un homenatge a tots 
aquells que poden arribar a perdre el cap per 
un cul. És molt més concís i atrau força més 
que no pas haver de dir que... l’obra parla 
d’aquestes etiquetes que tots (conscientment 
o inconscientment) posem a les coses i que 
d’alguna manera ens acabem creient. De les 
coses que creiem perquè altres diuen que  
diuen que són. De la vida de façana. De les

rents ja no són com els d’abans, els que om-
plien els estadis, les grans bandes dels 80 i 90. 
Ara, que tot està a l’abast de tothom a tothora, 
la gent ha descobert milions de nous talents, 
ha desmitificat els grans esdeveniments i ha 
fet que allò autèntic, allò a seguir, de sobte 
sigui quelcom aparentment petit o vulgar. De 
pocs recursos o amb acabats de baixa qualitat. 
Allò que s’anomena Lo-Fi. Hem passat de les 
guitarres elèctriques a l’ukelele. Dels teclats als 
carillons. Del midi a la melòdica. Ningú s’ha 
inventat res, però això és el que el nou mercat 
ha potenciat. Amb la sortida dels reproduc-
tors d’alta definició, el que està de moda és 
recuperar el vinil, recuperar el casset, el súper 
8. Les fotos esgrogueïdes. Torna l’analògic. 
Allò d’abans. Sembla que per ser cool s’hagi de 
portar la contrària. Perquè potser és la millor 
manera de ser –o semblar– interessant. De 
baixar-nos els pantalons i mostrar la nostra 
part més cool. (-ta.)
Jordi Oriol 

Aquests fragments són part d’un article més 
extens publicat al DDT18 (maig del 2011), 
una publicació regular del Teatre Lliure 
(www.teatrelliure.cat).

Jordi Oriol  
(Barcelona, 1979)
 
Dramaturg, director, actor i músic. Llicen-
ciat en Direcció Escènica i Dramatúrgia per 
l’Institut del Teatre (Premi Extraordinari 
2007). Ha escrit i dirigit diversos espectacles 
teatrals amb la seva companyia Indi Gest, en-
tre els quals destaquen Home-Natja (2010), 
Prometeu No Res (2009), Un tal ímpetu vital 
(2009), El títol no mata (2008), Ara estem 
d’acord estem d’acord (2008) i OB-sessions 
(2007), entre d’altres. També ha dirigit espec-
tacles d’altres autors, com ara Caryl Churchill 
o Albert Roig. Com a actor, ha participat en 
nombroses produccions teatrals, així com 
en diverses pel·lícules i sèries de televisió. 
També ha escrit textos radiofònics per a 
COMRàdio. Va ser membre fundador de les 
associacions Heliogàbal i AREAtangent, i ara 
ho és de l’associació artística Indi Gest.

màscares que ens posem i ens imposen. Dels 
filtres pels quals fem passar la informació de 
les coses que veiem, exagerant-la i transfor-
mant-la fins al punt de convertir-la en una 
història digna per a una obra de teatre.
Posats a dir, i per si encara en voleu més: 
parla de la fe cega que sovint tenim en les 
coses que ens diuen els altres. En les defini-
cions que ens fan d’algú altre. En les etique-
tes superficials i poc objectives que posem 
a les coses i a la gent. I ens guiem per elles 
i jutgem segons aquestes etiquetes. Perquè 
en un món accelerat i superficial, allò que 
coneixem dels altres sovint es limita a les 
seves etiquetes. I les etiquetes no tenen per 
què ser el reflex d’una pauta de comporta-
ment habitual, ni de la nostra forma de ser o 
el nostre caràcter. Sovint ens les pengen per 
episodis anecdòtics (un dia perds els papers 
en públic i passes a ser l’histèric) o per com-
portaments intranscendents (com el ma-
niàtic que sempre troba faltes d’ortografia). 
Encara que també ens les podem guanyar 
per comportaments habituals dels quals som 
molt conscients (com l’obsessiu per l’ordre). 
Però sigui quin sigui el motiu pel qual ens 
l’han penjat, quasi sempre som els últims a 
assabentar-nos de l’etiqueta que duem. I –la 
veritat– més valdria no haver-ho sabut mai, 
perquè aquesta sempre et perseguirà.
I, ja que hi som: l’obra parla dels ídols ado-
lescents, dels mutants referents. Perquè els 
ídols canvien com les tendències. Amb l’era
d’Internet i les noves tecnologies, els refe-
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