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Presentació:  
 
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 

zàpping 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. 
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Sobre l’espectacle: 
 
 

Fer-se un homenatge 

Comencem pel final. Comencem pel resultat, per allò ja –suposadament- digerit.   Deixem enrere 
les idees genials, les palles mentals, el pes filosòfic, la opinió personal, els dubtes, les pors, la 
valentia i la tossuderia. Se suposa que això ja ho has engolit, processat, digerit. Ha passat –
degudament o no- pel pulimentador, pel colador. Estómac, pàncrees, fetge, intestí prim, intestí 
gros... i pluf: heus ací la creació. I au: “Molta merda!”. I t’has tret un pes de sobre. 

Si llegiu això, no espereu cap gran reflexió sobre la creació. O almenys, no pas una reflexió lògica i 
astuta. Més aviat puc parlar des del joc de la conquetanació d’idees. Tal com raja.  Una cosa em 
durà a una altra, sense cap pretensió de fer-ne un discurs ordenat, intel·lectual i refinat. Semblarà 
contradictori, però em fa l’efecte que reflexiono millor si no penso, si deixo anar la ment i vomito 
les coses tal com em venen. 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 que altra interessant 
bajanada.  

Per això 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 més concís i atrau molt més que no pas haver d’explicar que 
l’obra parla d’aquestes etiquetes que tots (conscient 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 màscares que ens posem i ens imposen. Dels filtres pels quals fem 
passar la informació de les coses que veiem, exagerant-la i transformant-la fins al punt de 
convertir-la en una història digna per a una obra de teatre. 

 

Recurs natural 

Però tornem al cul, al final del procés. Així que s’ha estrenat l’espectacle. Al moment aquell que et 
ve el baixón per tanta tensió acumulada, per la responsabilitat ubicada. Així que t’entra aquella 
estranya sensació de buidor. Una mescla de descans agradable i de desemparada solitud. Al 
moment aquell que et dóna la sensació que ja no podràs escriure res més, que ja has deixat anar 
tot allò que t’omplia, tot allò que retenies. I és mentida, és clar. És una falsa sensació, i ho saps. 
Però potser llavors et passa pel cap que no podràs crear cap més nou projecte si no és que et 
comencen a passar coses noves. Noves aventures. Si no et permets el temps per notar la buidor, 
per observar al teu voltant, per tornar a agafar gana. Només llavors –penses- estaràs preparat per 
a tornar a mastegar, tragar, digerir i... pluf: “Molta merda!”. Però el problema ve quan t’obligues a 
menjar, per vomitar una història. A aquesta tendència, jo l’anomeno bolímia cultural. S’ha de 
vigilar. Tragar i tragar i tragar, per després... provocar-te el “pluf”. I au: “Caca!”. 

Martin Heidegger deia que els éssers humans solem considerar el món com una reserva 
permanent de materials que podem utilitzar. Com unes existències que podem processar per 
convertir-les en alguna cosa de més valor. Arbres que fan fusta, amb la que es poden fer mobles i 
paper. Animals que fan carn, amb la que es pot fer un filet a la cordovesa. A aquest món de 
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recursos naturals l’anomena Bestand. Pot semblar inevitable que la gent sense accés a les formes 
naturals del Bestand com són els pous petrolífers o les mines de diamants, recorrin a l’únic stock 
del que disposen: les seves pròpies vides. Cada vegada més, el Bestand de la nostra era és la nostra 
propietat intel·lectual. Les nostres idees. Les històries de les nostres vides. La nostra experiència. 
El problema de veure el món com a Bestand –deia Heidegger- és que et duu a usar les coses, a 
esclavitzar i explotar les coses i la gent pel teu benefici personal. Gairebé sense ser-ne massa 
conscient, pots arribar a provocar una mala experiència a algú, simplement per treure’n una 
història. Però el fet és que, inevitablement, tu també formes part del Bestand. 

 

Seguint la teoria  

I això em remet al que jo anomeno Teoria de l’erosió. Aquesta teoria explica que la Terra vindria a 
ser una gran planta processadora. Una fàbrica que pulimenta pedres amb les seves gegants rodes 
que giren i giren vint-i-quatre hores al dia i set dies a la setmana, plenes d’aigua i de roques i 
grava. I ho van molent tot. Donant voltes i voltes. Polint les lletges roques fins a convertir-les en 
pedres precioses. Això és la terra. I la raó per la qual gira és que nosaltres som aquestes grans 
pedres. I tot el que ens passa a nosaltres –el drama i el dolor i el plaer i la guerra i la malaltia i 
l’eufòria i els maltractaments-, no són més que l’aigua i la sorra que ens erosionen. Que ens molen. 
Que ens pulimenten fins que brillem. Lluïm gràcies al dolor –diu la teoria-. I per això ens 
encanten els conflictes. Ens encanta l’odi. Per aturar una guerra, declarem la guerra. Hem 
d’aniquilar la pobresa. Hem de combatre la fam. Desafiem i combatim i destruïm. En tant que 
éssers humans, el nostre primer manament és: “alguna cosa ha de passar”. Només així es crea la 
història, segons la Teoria de l’erosió. De fet, la gent interessant –pensem sovint- és la gent que ha 
viscut, que li han passat coses. Gent amb experiència. Amb males experiències. Gent erosionada, 
brillant. 

És per això que -segons aquesta teoria- ens agrada tant sentir l’experiència d’algú que ha viscut la 
injustícia d’una tortura. La desgràcia d’un desastre natural o d’una malaltia injusta. Ens encanten 
els telenotícies. Les imatges d’una càmera de seguretat captant l’arribada d’un tsunami o la 
caiguda de les Torres Bessones. Les imatges de gent fent cua esperant ser executats. Ens encanten 
els terroristes, els segrestadors, els dictadors, els pederastres, els assassins en sèrie. O això és el 
que diu la teoria. Perquè ningú no vol escoltar la història d’algú que va néixer guapo i amb talent; 
que va fer fortuna apareixent a la televisió i després visqué feliç la resta de la seva vida. No, la gent 
no vol finals feliços – com faig dir a un personatge d’“Home-Natja”-. La gent vol que li expliquin 
històries com la de John Lennon, assassinat per un fan sonat. O la de Kurt Cobain, que acabà amb 
un tret d’escopeta al cap, i unes paraules de despedida. Les vides de Marilyn Monroe, Jeff Buckley, 
Jim Morrison, Michael Jackson, o la de Salvador Puig-Antich. Això és el que vol la gent, segons la 
teoria. Per la mateixa raó que mirem les carreres de cotxes: per veure com xoquen. El nostre plaer 
més pur ve del dolor de la gent a la que envegem. És la forma més genuina de plaer. El plaer que 
un sent quan una tempesta de pedra inesperada sorprèn a un descaputable. El plaer que un sent 
quan un obre una revista i veu la cara que fa la “Duquesa de Alba”. Això és el que vol la gent -
segons la teoria-. 

 

Una història real  

La nostra darrera història és un homenatge a Willy The Cool. Un home qualsevol que, fugint de les 
seves pors, dels seus fantasmes d’adolescència, de l’aigua i la sorra que l’erosiona, acaba brillant i 
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convertit en un valuós Bestand d’aquesta nostra societat. El veritable nom de Willy The Cool és 
Guillem Colomer, però tothom l’anomena Caracul. Va deixar de ser un pringat, i es va convertir 
en un ídol de masses. Com Marilyn Manson o potser Carmen de Mairena... Qui sap, encara que 
Willy Caracul sigui un personatge inventat.  

El motor que empeny a formular la història d’aquest nou espectacle és força inconscient, però 
segueix les bases de la Teoria de l’erosió. Avui dia hi ha tantes pel·lícules, novel·les, històries que 
recorden a històries basades en altres històries..., que fa que sigui cada cop més difícil captar 
l’atenció d’un espectador. Però si la història que s’explica és una història real... Com aquests 
power-points que corren per internet, amb imatges que parlen d’algú que va ser mutilat o que va 
tenir un accident de cotxe... Un documental ficcionat sobre la vida d’algú. Un homenatge. I per 
què no, jo també volia buscar la millor manera de captar l’atenció. Fent entendre a la gent que la 
història que jo els pugui explicar és tan creïble com el fet que el 65% del nostre cos, és aigua. 
Ningú ja no dubte que existeixin els forats negres, que l’univers estigui en expansió. Només 
demano una mica més de fe. 

Etiqueta  

La fe cega que sovint tenim en les coses que ens diuen els demés. En les definicions que ens fan 
d’algú altre. En les etiquetes superficials i poc objectives que posem a les coses i a la gent. I ens 
guiem per elles i jutgem segons aquestes. En un món accel·lerat i superficial, allò que coneixem 
dels demés sovint es limita a les seves etiquetes. I les etiquetes no tenen per què ser el reflex d’una 
pauta de comportament 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 
comportaments intrascendents que per algun motiu generen curiositat (com el maniàtic que 
sempre troba faltes d’ortografia). Però també ens les podem guanyar per comportaments 
habituals dels quals en 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 en assabentar-nos de l’etiqueta que 
duem. I massa sovint és per un sol acte desafortunat, com bé diu el refrany: “Por un perro que 
maté, mataperros me llamaron”. 

Normalment, les etiquetes, són molt més fruit de les primeres impressions que del coneixement 
real d’una persona. Sovint, amb un sol primer contacte visual, i abans que diguem res, ja ens han 
penjat una etiqueta. I tot, per la nostra aparença física, la nostra expressió i -en general- el 
llenguatge no verbal. Podem ser un pedant insuportable o un encant de persona per només la 
manera en com ens han vist aparèixer. I com que les etiquetes exerceixen un gran paper en la 
configuració d’opinió per aquells que no ens coneixen, val la pena ser conscients d’aquesta 
primera impressió. Però a vegades no podem fer-hi res, ja que -socialment- les etiquetes són 
massa llamineres. En tots els grups existeix aquell que penja les etiquetes de la resta, en un procés 
creatiu que el fa especialment popular als demés. És un joc que diverteix i cohesiona el grup, però 
que acostuma a tenir nefastes conseqüències per alguns. I això és el que li passa al protagonista 
d’“Home-Natja”. Aquesta és, en grans trets, la temàtica de l’obra. 

Revista  

Sovint, un cop esbrino de què em ve de gust parlar, però abans de pensar en l’argument de la 
història, se m’acut el format. La manera amb la qual exposaré la temàtica. L’estructura de l’obra. 
És una manera de motivar-me. De posar-me en una nova situació, de no utilitzar els recursos 
narratius amb els que ja he treballat. D’alguna manera la forma també parla del tema del qual vull 
parlar. I la història que en surt, s’adapta a la forma, però també a l’inrevés. Així que, en aquesta 
obra, la meva primera idea era la d’utilitzar el format revista. I no em refereixo al gènere “revista”, 
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sinó a la forma de narració trencada, de càpsules d’informació o salts constants de temàtiques 
diferents. Semblant a aquesta vomitada reflexió. Passant d’un lloc a un altre discriminadament, 
talment com una revista de moda, o de música o tendències. Una història sense inici, nus ni 
desenllaç. Com la vida mateixa. Una peça estructurada a mode de revista: amb l’intenció 
d’intercal·lar entrevistes, reportatges, moda i tendències, articles d’actualitat, anuncis publicitaris, 
notícies del cor, passatemps, mostres de perfum, l’horòscop... Un col·lage que l’espectador, 
inevitablement, faria l’esforç de desxifrar. El mateix que fem amb la vida real: intentar donar un 
sentit a tot plegat. I si algú no li troba, sempre pot recórrer a Déu. No cal complicar-se més la vida. 
 
I sí, ho confesso: tot i que vaig mantenir –en la mesura que vaig poder- l’essència d’aquesta 
estructura, el gruix de la trama m’obligà a descartar material del col·lage (no menys interessant, 
però potser prescindible pel fil de la història) per por a embriagar l’espectador de forma excessiva. 
Vaig seguir, doncs, la teoria. Vaig esclavitzar-me en pro de la història, que s’imposà a la forma. Per 
satisfer l’espectador amb allò de... “alguna cosa ha de passar”. Vaig ser víctima com ho acaba 
essent el protagonista de l’obra. Cap trauma, no patiu. Una cosa va portar a l’altra. 

Cultura cool  

Una cosa porta a l’altra. I l’obra parla dels ídols adolescents, dels mutants referents. Perquè els 
ídols canvïen com les tendències. Amb l’era d’internet i les noves tecnologies, els referents ja no 
són com els d’abans, els que omplien 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, han desmitificat els 
grans esdeveniments i han 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 carrillons. Del midi a la melòdica. 
Ningú s’ha inventat res, però això és el que el nou mercat ha potenciat. Amb la sortida dels 
reproductors 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 –seguint la Teoria de l’erosió- de polir-nos, 
d’acabar brillant. De ser –o semblar- interessant. De baixar-nos els pantalons i mostrar la nostra 
part més cool. Jordi Oriol 

 

Aquest article ha estat publicat al DDT 18  (maig de 2011), una publicació  regular del Teatre 
Lliure (www.teatrelliure.cat). 
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L’autor:  
 
Jordi Oriol 
(Barcelona, 1979) 
  

Llicenciat en Direcció escènica i Dramatúrgia 

per l’Institut del Teatre (Premi Extraordinari 

2007). Ha rebut formació com a actor a 

l’escola Nancy Tuñón i al Col·legi del Teatre 

de Barcelona, i com a músic a l’Arc, a l’Aula 

de Música Moderna i al Taller de Músics. Ha 

escrit i dirigit diversos espectacles teatrals 

amb la seva companyia Indi Gest, entre els 

quals destaquen: Home-Natja (Temporada 

Alta, 2010), Prometeu No Res (Temporada 

Alta, 2009), Un tal ímpetu vital (Teatre Lliure, 2009), El títol no mata (Grec, 2008), Ara estem 

d’acord estem d’acord (Teatre Lliure, 2008), OB-sessions (Círculo de Bellas Artes, Madrid, 2007), 

per la qual va rebre el Premi INjuve 2007 a la millor proposta escènica i que va ser nominada als 

Premis Butaca, Concert per a sis oficinistes i un lloro (Teatre Romea, 2006) i Digestions mentals 

(AREAtangent, 2006). També ha dirigit espectacles d’altres autors com: Three More Sleepless 

Nights de Caryl Churchill, Lleons al jardí d’Albert Roig i I pelava la taronja amb les dents / E 

pelava a laranja com os dentes, ambdues conjuntament amb Silvia Delagneau, a partir de la 

poesia d’Albert Roig. Com a actor, en teatre l’hem pogut veure a la seves pròpies obres Prometeu 

no res (2009), Ara estem d’acord estem d’acord (2008) i La Caiguda d’Amlet -dirigida per Xavier 

Albertí- (2007); o en d’altres com Alícia. Un viatge al país de les Meravelles de Lewis Carroll 

(Teatre Lliure, 2009) i L’home de la flor a la boca de Luigi Pirandello (Biblioteca de Catalunya, 

2008), totes dues dirigides per Carlota Subirós; o a Mil Tristos Tigres dirigida per Alex Serrano 

(Festival Neo 2006), entre altres. En cinema, ha participat a Forasters (dir. Ventura Pons) o a La 

Mari (dir. Jesús Garay). En televisió, ha treballat a les sèries Zoo, De moda, Majoria Absoluta o 

Setze Dobles, entre d’altres. També ha escrit textos radiofònics per a COMradio. Com a músic ha 

format part de quartets de jazz, Big Bands, bandes de Funky i música Disco. Va ser membre 

fundador de les associacions Heliogàbal i AREAtangent, i ara ho és de l’associació artística Indi 

Gest. 
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La Sala Beckett ha presentat, d’aquest autor, els següents espectacles:  

La caiguda d’Amlet (2007)  

Ob-sessions (2008)  

Home-Natja (2011).  

El maig de 2010 s’hi va programar un aparador d’espectacles de l’Associació Indi Gest formada 

per vuit creacions del col·lectiu: Integral no mata, ORDRE(S), Flors, Ara estem d’acord estem 

d’acord, De buena mañana, Puputyttö (la chica conejita) i CREA sobre Integral Indi Gest. 
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Els actors i músics:  
 
Anna Alarcón 
(Barcelona, 1979) 

 

Graduada en interpretació, veu i cos al Col·legi de Teatre de 

Barcelona, ha completat la seva formació seguint múltiples 

cursos amb professors com Javier Daulte, Javier Galitó Cava, 

Mercè Boronat, Jordi Prat i Coll, Luis de la Madrid, Antonio 

Chavarrias, Brian Yuzna, Judith Colell, Manuel Lillo, Txiqui 

Berraondo, Anna Frenkel, Alejandro Maci, Lisa Akison, 

Esther Momblant i Christian Atanasiu. 
En teatre l’hem poguda veure en molts espectacles dels que 

destaquen L’armari en el mar de Brossa dirigit per Jordi Prat 

i Coll (L’Auditori, 2010), M3 dirigit per Josep maria Miró i 

Marc Artigau (2010), Ludovicus Carolus de Lewis Carroll 

dirigit per Alícia Gorina (Teatre Lliure 2009) la trilogia de Pau Miró Girafes (Festival Grec 2009), 

Lleons (TNC 2009), Búfals (Temporada Alta 2008), Hedda Gabler dirigit per Pau Carrió 

(Biblioteca de Catalunya 2008), Passat el riu de Joe di Pietro dirigit per Oriol Broggi (2007), 

Puputyttö (la vhica conejita) de Saara Turunen dirigit per Alícia Gorina (Sala Beckett 2010 i pel 

qual ha rebut el premi a la millor actriu de la Mostra de Teatre de Barcelona 2008), Sonets dirigit 

per Jordi Prat i Coll (2007), En conserva dirigit per Marta Buchaca (2007), Somriure d’elefant 

dirigit per Pau Miró (2006), Happy Hour dirigit per Pau Miró (2004-2005), Wit dirigit per Lluís 

Pasqual (2003-2006), Somni d’una nit d’estiu dirigit per Pitus Fernández (2002-2003), Tot 

esperant l’estrena dirigit per Jordi Messalles (2002) i Misteris dirigit per Lluís Elias (2000-2001). 

També ha treballat en diverses sèries, pel·lícules, curtmetratges i tv movies com, Automàtics, El 

cor de la ciutat, Mar de fons, Vida de família, Reflejado(s) Sexto portal, El ataque de los padres 

mutantes, Beautiful world, Entre perros y peces i Nito. Amb el curtmetratge 360º ha guanyat el 

premia  la millor actriu al Festival Salento Finibus Terrae 2010.  Actualment té un personatge a la 

sèrie La Riera. També ha participat en videoclips, publicitat i videos teatrals. 
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Pep Mula 
(Barcelona, 1975) 
 

Té la titulació superior en bateria jazz de l’Escola Superior de Música de Catalunya (2002-2007) i 

a més ha estudiat música moderna i jazz a l’escola Aula de Barcelona (1995-2000). Ha fet 

numerosos cursos de formació complementària amb professors com Walter Thompson, Guillermo 

Klein, Perico Sambeat, Kenny Werner i Jimmy Cobb. 
L’any 2009 va enregistrar els discos Set llocs per un nòmada amb Jaume Tugores i  Al marge d’un 

camí amb Sanjosex i el segell Bankrobber amb els que ja havia enregistrat l’any 2007 el disc 

Temps i Rellotge que va guanyar el Premi Enderrock al millor disc de l’any en la categora de 

cançó. El 2006 va guanyar el concurs de jazz de Sala Montjuïc amb el grup Nelson Project. Aquest 

mateix any va enregistrar el disc Full Nelson amb el segell New Mood Jazz que va ser finalista als 

premis Enderrock en la categoria de millor grup revelació de jazz.  Entre els anys 2003-2005 va 

enregistrar els discs infantils La caputxeta vermella, El disc de la por i Les cançons minut d’Oriol 

Mateu i Bullich pel Centre d’Activitats Lúdiques i Musicals L’Antàrtida. Des del 2001 fins a 

l’actualitat forma part com a bateria de la formació “Togores” amb els que ha actuat a llocs com: el 

Clap de Mataró, Teatre Municipal a Calvià a Mallorca, Centre Cultural Costa Nord a Valldemosa 

(Mallorca), Sala Clamores (Madrid), El Clavicémbalo (Lugo), Mercantil (Badajoz), Belle Epoque 

(Cáceres), i  La Corrala (Zaragoza).  I amb els que ha enregistrat el disc “ El seu orient” (ventilador 

music ref. cda 030) i “Jantar con inspiraçao”  i ha participat en festivals nacionals i Europeus. 

La seva activitat professional s’ha complementat des de l’any 1999 fins a l’actualitat amb activitats 

pedagògiques. Ha sigut professor de bateria i de llenguatge musical a les escola municipal de Sant 

Andreu de la Barca, a l’escola municipal Joan Valls de Caldes de Montbui, a l’escola de música del 

Teatre Clavé de Tordera, i al Centre d’Activitat Lúdiques i Musicals L’Antàrtida. També ha sigut 

educador del tallers de sensibilització músical als Caixaforum de Barcelona, Lleida, Tarragona, 

Madrid i Palma de Mallorca. 
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Òscar Muñoz 
(Terrassa, 1975) 
 

Llicenciat en Art Dramàtic per l’Institut del Teatre de 

Barcelona. Ha fet cursos amb professors com Javier Daulte, 

Peter Clough, John Dean, Massimiliano Farau i ha 

participat en el curs internacional “West Sussex County 

Youth theatre” a Anglaterra. També té formació musical 

(solfeig, cant i guitarra). 

Com a actor ha treballat en moltíssimes obres de teatre:  La 

música de Marguerite Duras. Direcció de Zep Santos. Sala 

Muntaner. Abril 2010. (Salvatges) Home d'ulls tristos de 

Händl Klaus. Direcció de Thomas Sauerteig. Sala Beckett. 

Febrer 2010. Lleons de Pau Miró. Teatre Nacional de 

Catalunya. Projecte T6. Març 2009. Búfals de Pau Miró. 

Festival Temporada Alta de Girona, octubre 2008 i Versus Teatre de Barcelona, Febrer 2009. El 

Rei Lear de W. Shakespeare. Direcció d'Oriol Broggi. Biblioteca Nacional de Catalunya. Juliol del 

2008. Antígona de Sófocles. Direcció d’Oriol Broggi. Biblioteca Nacional de Catalunya. Maig de 

2008. El cercle de guix caucasià de Bertold Brecht. Direcció d'Oriol Broggi. Sala gran del Teatre 

Nacional de Catalunya. Febrer i març del 2008. Bondat de Michael Redhill. Direcció de Pere Puig. 

A la Sala Planeta de Girona dins Temporada alta de Girona. Desembre de 2007. Otel·lo de W. 

Shakespeare. Direcció de Carlota Subirós. Companyia Teatre Lliure. Gira per Espanya, estiu del 

2007. Antígona de Sófocles. Direcció d’Oriol Broggi. Biblioteca Nacional de Catalunya. Març 

2007. Primera historia d’Esther de Salvador Espriu. Direcció d’Oriol Broggi. Teatre Nacional de 

Catalunya. Febrer 2007. Push-Up de Roland Schimmelpfening. Direcció de Mercè Vila. Institut 

del teatre. Novembre 2006. Arriba una cançó amb Jaume Sisa. Direcció d’Oriol Broggi. Centre 

d’Arts Escèniques de Terrassa. Juliol 2006. Els estiuejants de Màxim Gorki. Direcció: Carlota 

Subirós. Sala Fabià Puigserver del Teatre Lliure. Maig de 2006. La mort d’Ivan Ilitx de Lev 

Tolstoi. Direcció: Oriol Broggi. Juny 2005. Sala Beckett. Happy Hour versió OFF de L’oncle Vània 

de Txèkhov. Assaig obert al Teatre Lliure. Temporada al Teatre Borràs de Barcelona, gener-febrer 

de 2005. Direcció: Pau Miró. Novembre-desembre 2004. Copi i Ocaña al purgatori de Marc 

Rosich. Direcció: Julio Álvarez. Teatre Tantarantana, desembre 2004. Teatre Capitol, gener-febrer 

2005. Per què te’n vas? amb Jaume Sisa. Direcció: Oriol Broggi. Centre Dramàtic del Vallès. Juliol 

2004. L´últim cigarro de Daniela Feixas. Dir: Jacob Torres. Gira per Catalunya. Maig de 2004. 

Just la fi del món  de Jean-Luc Lagarce. Dir: Roberto Romei. Grec 2003 i temporada setembre 

 



13     Home-Natja, de Jordi Oriol                                                                                                  
 

2003 al teatre Tantarantana. Dies meravellosos d’Antonio Morcillo i Roberto Romei, a partir de la 

novel·la de Jordi Coca. Dir: Roberto Romei. Companyia Tantarantana, gira per Catalunya abril-

maig de 2003. El somni d’una nit d’estiu de William Shakespeare. Dir: Àngel Llàcer. Companyia 

Parracs. Festival de teatre de Tàrrega, Teatre Borràs i Teatre Principal de Barcelona i gira per 

Catalunya. Tardor-hivern 2002-03. Oráculos Teatro de los Sentidos. Dir: Enrique Vargas. Festival 

TollWood, Münich. Juny 2002. Oráculos Teatro de los Sentidos. Dir: Enrique Vargas. Mercat de 

les Flors. Abril 2002. Els ulls de l’etern germà de  Stefan Zweig. Dir: Oriol Broggi. Sala Beckett, 

Maig 2002. Enric IV de Pirandello. Direc ció: Oriol Broggi. Dins el festival Grec 2001, Teatre 

Villarroel. Temporada i gira a la trador de 2001. Antígona de Jean Anouilh. Companyia Parracs. 

Direcció: Roberto Romei. Teatre Nou Tantarantana de Barcelona. Maig 2001. La poesia dels 

assassins de Pau Miró. Direcció: Pau Miró. Al Teatre Malic de Barcelona. Desembre-Gener 2000-

01. Tartuf o l'impostor de Moliere. Direcció: Oriol Broggi. Dins el festival Grec 2000. Temporada i 

gira a la tardor de 2000. Violació de límits de Manuel de Pedrolo. Companyia Parracs. Direcció 

Joan Castells. Sala Beckett. Fi de Partida  de Samuel Becket. En el paper de Nagg. Direcció de 

Frederic Roda. Jordi Dandin  de Molière. En el paper de Jordi Dandin. Direcció d' Oriol Broggi. Al 

teatre Artenbrut dins el festival Grec '99. El Despertar de varis autors. Direcció de Roberto Romei. 

Temporada al teatre Adrià Gual-La Cuina de Barcelona. Deseo de ser Piel-roja de Miguel Morey. 

Direcció: Pepe de Jiménez. Temporada al Teatre Goya de Barcelona i actuacions a Milà "Piccolo 

Teatro di Milano" i varies capitals espanyoles. 

A partir de novembre de 2003 forma part de la companyia “Jordi Bertran” amb qui realitza la gira 

de Poemes visuals per diverses ciutats del món. Com a manipulador, actor, cantant i guitarrista. 

També ha treballat com a actor a les sèries de televisió: Temps de Silenci, Laberint d’ombres, 

Laura i Poble nou. 
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Carles Pedragosa 
(Barcleona, 1982) 
 

Als 8 anys inicia els estudis de piano  a  l’acadèmia  de música Ars Nova sota la direcció de Maria 

Canals. Durant 10 anys assoleix la formació clàssica fins que obté el Títol de Grau Mig 

(Diplomatura, Pla 66) en piano Conservatori Superior de Música del Liceu. El mateix any, motivat 

per l’interès en la música dins de l’àmbit audiovisual, inicia la llicenciatura de Comunicació 

Audiovisual a la Universitat Pompeu Fabra, estudis que combina amb els de Piano i Harmonia 

Moderna a l’Escola Passatge amb Marc Vernis i Javier Feierstein. Actualment és professor de 

piano, llenguatge i conjunt instrumental en aquesta escola. 

Durant aquest període comença a participar en diferents curtmetratges com a compositor de 

bandes sonores. Al mateix temps forma part de diversos projectes musicals entre els quals cal 

destacar el septet de cançó experimental Tarannà i el seus treballs Senyals de Vida (BankRobber, 

2008) i Pintades d’amor i de guerra (BankRobber, setembre 2009) i la banda de disco-funk Se 

atormenta una vecina del qual n’és membre fundador.  

Estudia un any a la Freie Universität de Berlin, on s’especialitza en la creació de música per a 

l’audiovisual. Un cop acabats els estudis, comença a treballar com a muntador musical a Televisió 

de Catalunya, feina que compagina amb l’activitat docent i els seus projectes musicals. 

Darrerament ha escrit la música pels llargmetratges Positius (Ovideo, 2007) de Judith Colell, 

Hollywood contra Franco (AreaTV, 2008) d’Oriol Porta i Arropiero, El vagabund de la mort 

(Diafragma, 2008) de Carles Balagué.  

Comença a col·laborar amb la Companyia Indi Gest com a músic, compositor i actor a partir de 

l’assaig obert Ara estem d’acord, estem d’acord  (Teatre Lliure, 2008). Posteriorment segueix 

treballant amb la companyia als espectacles El títol no mata (Festival Grec 2008) i Un tal ímpetu 

vital (Teatre Lliure 2009) de Jordi Oriol.  En la darrera creació de la companyia, Prometeu no res 

(Radicals, 2010)  realitza l'ajudantia de direcció i el disseny de l'espai sonor. 
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Jordi Santanach 
(Barcleona, 1978) 
 

Comença els seus estudis  de saxo a l’edat de nou anys al conservatori de Barcelona, i 

posteriorment cursa estudis de flauta travessera al conservatori de Sabadell. També estudia al 

Taller de Músics amb Alfons Carrascosa i a l’Escola de Música de Bellaterra amb  Eladio Reinón. 

L’any 2001 es trasllada a Holanda per estudiar amb John Ruocco i Ton Roos durant quatre anys al 

Royal Conservatory de La Haya. Allà  també rep classes magistrals de Dave Liebman, Michael 

Brecker, Chris Cheeck o Rick Margitza entre d’altres, i col.labora amb la Konninklijk Big Band 

acompanyant a Slide Hampton i a Kenny Wheeler en el North Sea Jazz Festival de La Haya. 

També a Holanda entra en contacte amb la plataforma d’improvisació interdisciplinar “Meeting 

Point”, i realitza diverses actuacions en aquest terreny. Un cop llicenciat, torna a Barcelona, on 

col·labora en projectes  musicals d’àmbit jazzístic  (Santanach & G.O.O.,  Nelson Project, Colectivo 

Deimos o Enric Carreras Eclectic Project, entre d’altres) i d’estils ben diversos (tals com La 

Fundación Tony Manero, Discípulos de Otília, Se atormenta una Vecina, Los Fulanos o Il Dolce 

Far Niente). Com a músic treballa també amb la companyia de teatre Indi Gest, dirigida per Jordi 

Oriol i  participa en diverses de les seves creacions  (com a compositor I com a intèrpret): Concert 

per a sis oficinistes i un lloro , Ara estem d’acord, estem d’acord (teatre Lliure,  2009), Ob-

sessions (Sala Beckett ,   2008) i  Un tal ímpetu vital (Teatre Lliure  2009). És precisament el 

treball realitzat en el camp escènic un dels factors que l’impulsa a la búsqueda de noves formes de 

fusió entre disciplines, una búsqueda que es materialitza amb la creació de CREA, laboratori 

d’improvisació conjuntament amb Oriol Roca i Albert Juan. 
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Equip artístic: 

 
Àlex Aviñoa  
(Barcleona, 1980) 
 

Llicenciat en Escenografia i il·luminació per l’Institut  del Teatre de Barcelona.  

Firma el disseny d’il·luminació de moltíssims espectacles teatrals entre els que destaquen: Sang al 

coll lligat, dirigit per Rafel Duran al l’Estudi de l’Institut del Teatre de Barcelona (2004),  

Pronóstico de Peter Handke dirigit per Jaime Pérez Roldan,  Run d’Àlex Serrano al Festival de 

teatre de titelles de Barcelona (2004),  Narayama dirigit per Lluís Graells (2004),  Honey de 

Raquel Tomàs (2005), Odio bastante de la companyia Las Perras (premiat a la Mostra de Teatre 

de Barcelona, 2005), l’òpera Orlando de la Real Companyia de Ópera de Cámara (Palacio real de 

Aranjuez, 2005),  Radio Patera (Versus Teatre dins el Festival Grec 2005),  Looking for us de 

Raquel Tomàs dirigit per Andrea Segura (assaig obert al Teatre Lliure, 2005),  Are you talking to 

me de Stefan Metz (Lausanne, 2006), Autopsia I d’Àlex Serrano (Naumon, 2006), Al fil de la mar 

dirigit per Manuela Lorente (Versus Teatre, 2006), No hay nada bueno en ti, por eso te amo 

dirigit per Manuela Lorente (2006),  Blasted de Sarah Kane dirigit per Jaime Pérez Roldán 

(Institut del Teatre, 2006), Ob-sessions de Jordi Oriol (Sala Beckett, 2007), Absurdo de Iker 

Gómez (Mercat de les Flors, 2008),  We de Raquel Tomàs (Festival Panorama d’Olot, 2008),  Jazz 

a les fosques de Raquel Tomàs, Iban Beltran i Cristina Alonso (La Caldera dins el Festival Grec 

2008),  El títol no mata de Jordi Oriol (La cuina dins el Festival Grec 2008),  Por culpa de Yoko 

dirigit per Mercè Vila Godoy (Alacant, 2008), Cabaret Incívic de la companyia Funámbula 

(2008),  Entremès per a dos estudiants dirigit per Iban Beltran (Manresa, 2008),  Las chicas de 

las tres y media Floppies dirigit per Mercè Vila Godoy (Nau Ivanov, 2008),  Vagas noticias de 

Klamm dirigit per José Sanchis Sinisterra (Sala Beckett, 2009),  Abans del món hi havia un món 

de Raquel Tomàs, Cristina Alonso i Iban Beltran (La Caldera dins el Festival Grec 2009),  

Prometeu no res de Jordi Oriol, Diego Anido i Silvia Delagneau (Festival Temporada Alta 2009), 

Mi mundo no cabe en esta casa de Marta Betriu (Festival Panorama d’Olot, 2010). 

També ha fet el disseny d’escenografia dels espectacles Pronóstico, 0,5, Wolfy dirigit per Andrea 

Segura (teatre Conde Duque de Madrid, 2006), Are you talking to me, Las chicas del tres y media 

Floppies i Por culpa de Yoko. 

Com a tècnic de llums i maquinista ha treballat des de l’any 1999 per multitud d’empreses i 

companyies com: So Ramoneda, New Watt,  Good Watt,  la Faràndula de Sabadell, Centre 

Dramàtic del Vallès, Moonlight, Unison, el Teatre Lliure, el Teatre del Sol de Sabadell, Teatre 

Tívoli, Festival de Los Monegros,  Teatre Tantarantana, L’òpera de Sabadell, la Sala Apolo, el 

Teatre Borràs, Companyia Metros. Durant uns anys va col·laborar habitualment amb l’espai Àrea 



17     Home-Natja, de Jordi Oriol                                                                                                  
 

Tangent fent dissenys de llums per espectacles que s’hi presentaven, però també presentant les 

seves pròpies creacions, espectacles i càpsules. 

També ha treballat en els departaments artístiscs i d’atrezzo de la sèrie Infidels (TV3 2009 i 2010), 

del programa El homiguero (Canal Cuatro, 2007) i Los Martes de Carnaval dirigit per José Luis 

Garcia Sánchez (2007). 

 

 

Laura Garcia  
Llicenciada en Art Dramàtic (especialitat d’escenografia) per l’Institut del Teatre de Barcelona 

(2001-2005). També ha estudiat a l’Ecole Superiore d’Arts Decoratives de Paris amb una beca 

Erasmus (2004-2005), 

En teatre ha fet el vestuari dels espectacles Un conte d’hivern dirigit per Carme Portaceli 

(Temporada Alta 2010), Las chicas de las tres y media Floppies dirigit per Mercè Vila (Nau 

Ivanov 2010), Por culpa de Yoko dirigit per Mercè Vila (Alacant 2008), Molts records per Ivanov 

dirigit per Pep Tosar (Teatre Principal de Palma, 2008), La Paradise Band dirigit per Mercè Vila 

(Teatre Lliure, 2008),  Orígens dirgit per Joan Maria Segura (L’Orfeó Manresa 2007), Serf del 

coreògraf Bebeto Silva (2006), ¿Quiere ser usted cuplista? dirigit per Xavier Albertí (Institut del 

teatre 2007), Ventdavall dirigit per Jordi Besora (Institut del Teatre 2007), Push Up dirigit per 

Mercè Vila (Institut del Teatre 2007), La Màquina Hamlet dirigit per Antonio Simon (Institut del 

Teatre 2007), Troianes dirigit per Antonio Simon (Institut del Teatre 2006). També ha col·laborat 

en els espectacles Prometeu no Res de la companyia Indi Gest (Temporada Alta 2009) com a 

ajudant d’escenografia i vestuari, Stigma dirigit per Dani Salgado (Salon Teatro de Galicia, 2008) 

com a ajudant d’escenografia i vestuari, Garrick de El Tricicle com a ajudant d’escenografia, 

Calígula dirigit per Ramon Simó com a ajudant d’escenografia (TNC, 2005), i Amor, fe, esperança 

dirigit per Carlota Subirós com a ajudant de vestuari (Mercat de les Flors, 2005). 

En cine ha treballat  a Cómo jugar a polis y cacos, dirigit per Alejo Levis (2005), Variacions 

dirigit per Pere Portabella com a assistent de vestuari i pàtina (2007), Su magestad Minor dirigit 

per Jean Jaques Arnaud com a assistent de vestuari i pàtina (2006), El perfume dirigit per Tom 

Tykwer com a assistent de vestuari i pàtina (2005).  

I en televisió ha treballat a la Gala Premis Nacionals de Catalunya (TV3, 2009), Ventdelpla com a 

ajudant d’escenografia (Diagonal TV, 2006-2007) i a Casting XTVL de la Xarxa de Televisions 

locals (2008). 

També ha treballat en el sector de la publicitat, del videoclip, de l’animació i en events. 
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Silvia Delagneau 
Actualment està acabant la llicenciatura d’escenografia a l’Escola Superior d’Art Dramàtic (ESAD). 

Ha cursat l’últim curs de l’École supérieure des Arts Décoratif, a Paris. Ha fet cursos de formació 

completa en Maquillatge Artístic i Efectes Especials per cine, teatre i televisió a Stick Art Studio, i 

està graduada en Imatge (F.P.G.S) a I.E.S. de la Mercè de Barcelona. Combina les facetes de 

creació, disseny d’escenografia, de vestuari, il·luminació, i intèrpret. En teatre ha participat en 

nombrosos espectacles. Com a escenògrafa, disseny de vestuari i llums, cal destacar Lleons al 

jardí, a partir de textos d’Albert Roig i dirigida per Jordi Oriol (Festival de teatre Entrecultures, 

Tortosa, 2004), de Odio, odio bastante de Cia.Las Perras (Premi especial del jurat a la 10a mostra 

de Teatre de Barcelona), Davant l’home d’Esteve Soler, dirigida per Pau Carrió com a assaig obert 

al Teatre Lliure, o Concert per a sis oficinistes i un lloro (Teatre Romea 2007), El títol no mata 

(Festival Grec 2008) i Un tal ímpetu vital (Teatre Lliure 2009) de Jordi Oriol, d’aquesta última 

també n’ha estat l’ajudant de direcció, Puputyttö (la chica conejita) de Saara Turunen, dirigit per 

Alícia Gorina (Sala Beckett 2010), Ara estem d’acord estem d’acord de Jordi Oriol, dirigit per 

Jordi Oriol (assaig obert al Teatre Lliure 2008, Sala Beckett 2010), The little Jesus de Saara 

Turunen dirigit per Alícia Gorina ( assaig obert al Teatre Lliure 2010), Ludovicus Carolus de 

Lewis Carroll dirigit per Alícia Gorina (Teatre Lliure 2010) i La febre de Wallace Shawn, dirigida 

per Carlota Subirós (Teatre Lliure, 2010). També ha participat en la codirecció dels espectacles 

Prometeu no res, I pelava la taronja amb les dents / E pelava a laranja com os dentes, i en la 

creació d’espectacles, accions i instal·lacions pròpies com Larmoyan al Mercat de les Flors, dins el 

Festival Llançar el cos a la batalla (2008). Muda, acció-instal·lació pel Festival Temporada Alta 

de Girona-Salt (2007). Un present, proposta pel festival NEO de Barcelona (2006), 1981 proposta 

per la Biblioteca Nacional de França, a París (2006), o Save our Souls com a creadora i intèrpret 

d’una proposta d’Oriol Nogués (Sala Planeta de Girona, 2006), entre altres. És membre fundador 

de l’associació Indi Gest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19     Home-Natja, de Jordi Oriol                                                                                                  
 

Alícia Gorina 
(Barcelona, 1979) 

 

Llicenciada en dramatúrgia i direcció per l’Institut del Teatre de Barcelona (oremi extraordinari 

2008) i graduada en interpretació, veu i cos pel Col·legi de teatre de Barcelona. 

Entre els anys 2003 i 2010 ha escrit i dirigit diversos treballs dels que destaquen Flors d’Alícia 

Gorina, Patrícia Mendoza i Carla Torres (Sala Beckett 2010), Ludovicus Carolus de Lewis Carroll 

al Teatre Lliure 2010, The little Jesus de Sarra Turunen com assaig obert al Teatre Lliure 2009, 

Puputyttö (la chica conejita) de Saara Turunen que s’ha pogut veure entre altres a la Sala Beckett 

2010 i que ha guanyat el premi a la millor actriu a la Mostra de Teatre de Barcelona 2009, 

l’espectacle de dansa I’m only dancing (2007) Yo pienso en ti y hago las gachas de patata de 

Saara Turunen (Institut del Teatre 2006), El cercle de guix caucasià de Bertolt Brecht, dins del 

programa “Big stage” (Teatre de la ciutat de Helsinki, Finlàndia, 2005) Les dues a l’Àudio del 

Poble Espanyol de Barcelona (2004), Noches pequeñas, escenificació a partir dels poemes de Lali 

Àlvarez (Safrà 18, 2004) i Cortesans de naixença raça vil, a partir de textos d’Aristòfanes i de Els 

Joglars (Institut del Teatre de Barcelona, 2003). 

Ha treballat com a ajudant de direcció en els muntatges OB-sessions de Jordi Oriol (Sala Beckett 

2008), Mil Tristos Tigres, dramatúrgia col·lectiva dirigida per Àlex Serrano (Festival Neo 2006) i 

En la soledad de los verbos de Sandra Simó dirigida per Sandra Simó (Institut del teatre 2006) i 

com a productora en els espectacles Seguretat de Carles Mallol dirigit per Carles Mallol (Versus, 

2009), Molta aigua de Carles Mallol dirigit per Víctor Muñoz (sala Beckett 2007), El factor 

Luxemburg de Pere Riera dirigida per Víctor Muñoz (Teatre Lliure 2006-2007), Bales i ombres de 

Pau Miró dirigida per Pau Miró (Teatre Lliure 2006), Misteris dramatúrgia col·lectiva amb la 

companyia Expresso Teatre dirigida per Lluís Elias (gira per Catalunya 2000-2003), i del curs El 

text: veu, dicció i interpretació impartit per Salvador Oliva i Coralina Colom i coordinat per Pere 

Planella (Institut del Teatre 2006). És membre fundadora de l’Associació Artística Indi Gest. 
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Trajectòria del col·lectiu: 

 
Indi Gest 
 

Indi Gest neix la primavera de l’any 2007, per la necessitat dels seus 

membres d’agrupar-se per ajudar-se uns als altres a manifestar 

plàsticament les seves inquietuds artístiques. Els sis integrants d’Indi 

Gest (Glòria Cano, Silvia Delagneau, Isak Férriz, Alicia Gorina, Jordi 

Oriol i Marc Permanyer) provenen de diverses disciplines, com són la 

dramaturgia, l’escenografia, la interpretació, l’audiovisual o el món 

multimedia. Es tractava d’unir esforços i competències creatives des de 

punts de vista diversos i des dels inicis han comptat amb la col·laboració i el suport incondicional 

d’un munt d’altres músics, actors, ballarins, escenògrafs, guionistes, dramaturgs, performers, 

fotògrafs, artistes visuals, directors, dj’s i demés especímens de la creació escènica. Junts hem 

volgut construir un nou llenguatge, un nou vocabulari per mostrar una particular visió de la 

creació escènica i artística, que encara estem buscant i esperem seguir-ho fent en cada nou 

projecte. Un camí a mig fer i sense fi, per mirar de no estancar-nos i valorar l’intercanvi de 

disciplines (el treball en equip), l’experiment i el risc, per sobre del resultat. 

En aquest món, tothom vol dir la seva; la qüestió és... com dir-ho. Pensem que cal trobar altres 

maneres de dir les coses, formes atípiques, extravagants, diferents de com les diem en la vida 

quotidiana. Només així –creiem- prenen un pes especial, una nova sonoritat que mereix una 

atenció menys passiva i més detinguda, per mirar d’activar, així, tots els canals de recepció de 

l’espectador. D’aquesta manera potser aconseguim un teatre menys digestiu -com diria Artaud-; 

més indigest -que diem nosaltres-. Són aquestes les vies d’exploració que ens motiven 

pricipalment al col·lectiu Indi Gest. Un camí que sabem ja encetat, però que creiem que cal 

continuar buscant i investigant, potser no tant per renovar la producció teatral, sinó per renovar-

ne la seva recepció. Creiem que cal donar més espai a la imaginació, com també deixar-se anar i 

fer més l’indi. 

 

Espectacles estrenats: 

OB-sessions de Jordi Oriol, dirigit per Jordi Oriol, una escenificació que va rebre el premi Injuve 

2007, que ha fet temporada a la Sala Beckett (2008) i s’ha pogut veure a les ciutats de Lyon i 

Madrid (2007), Barcelona, Vic i Terrassa (2008). 

La caiguda d’Amlet de Jordi Oriol, dirigit per Xavier Albertí, estrenat al festival Temporada alta 

2007, que també ha fet temporada a la Sala Beckett (2008) i que encara continua fent una àmplia 

gira per Catalunya. 
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Puputyttö de Saara Turunen, dirigit per Alícia Gorina, premi a la millor actriu a La Mostra de 

Teatre de Barcelona 2008, que també s’ha pogut veure a les ciutats de Granollers i Vic. 

Ara estem d’acord estem d’acord de Jordi Oriol, dirigit per Jordi Oriol, assaig obert del Teatre 

Lliure (2008). 

El títol no mata de Jordi Oriol i Pere Riera, dirigit per Jordi Oriol, estrenat a La Cuina en el marc 

del Festival de Barcelona Grec 2008. 

The Little Jesus de Saara Turunen, dirigit per Alícia Gorina, assaig obert del Teatre Lliure (2009). 

Un tal ímpetu vital de Jordi Oriol, dirigit per Jordi Oriol, Teatre Lliure (2009). 

Prometeu no res de Diego Anido, Silvia Delagneau i Jordi Oriol, dirigit i interpretat pels mateixos 

autors, estrenat al festival Temporada alta 2009 i que està dins la programació dels Radicals 

Lliure (Teatre Lliure, 2010). 

Ordres de Glòria Cano, dirigit per Glòria Cano i interpretat per Ester Forment i Marta Roca. Dins 

del cicle Integral Indi Gest de la Sala Beckett (2010) 

Flors d’Alícia Gorina, Patrícia Mendoza i Carla Torres. Dirigit per Alícia Gorina i interpretat per 

Patrícia Mendoza i Carla Torres. Dins del cicle Integral Indi Gest de la Sala Beckett (2010). 

Una de guerra d’Àlex Mañas, dirigit per Isak Férriz i interpretat per Amadís de Murga i Isak 

Férriz, dins del cicle Integral Indi Gest de la Sala Beckett (2010). 

Indi Gest també ha participat en les instal·lacions performàtiques 1948 (ÀREAtangent 2007 i 

Teatre de l’Escorxador 2008), Muda (Festival Temporada Alta 2007) i Un present (Festival NEO 

2006) totes tres de Silvia Delagneau. I també ha sigut finalista del 9è Premi d’Arts Escèniques de 

Lleida (2008) amb l’espectacle Saalt, un projecte de Silvia Delagneau.  

Al maig del 2010 Indi Gest ha dut a terme el cicle integral indi gest, a la Sala Beckett on s'han 

pogut veure espectacles ja estrenats (Ara estem d'acord estem d'acord i Puputyttö) i els 

espectacles nous: 

Ordres de Glòria Cano dirigit per Glòria Cano 

Flors d'Alícia Gorina, Patrícia Mendoza i Carla Torres dirigit per Alícia Gorina. 

Una de guerra d'Àlex Mañas dirigit per Isak Ferriz. 
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Paminondes s.l. 

 
El mes de febrer del 2010, neix Paminondes de mans de Francesc Imbernon, un jove català de 30 

anys amb  4 anys d’experiència en el món de la gestió empresarial. En els seus inicis, l’empresa 

tenia com a objectiu principal assessorar i gestionar petites i mitjanes empreses i autònoms. 

Actualment, Paminondes ja compta amb una desena de clients estables, la majoria dels quals són 

artistes o associacions d’artistes.  

Un altre factor important en el moment de la creació de Paminondes va ser la identificació de 

l’oportunitat que representava, en època de crisis, el creixent nombre d’emprenedors que 

necessiten gestió i assessorament per a iniciar els seus propis projectes empresarials. Actualment 

Paminondes, ja ha participat en la creació de varies empreses  i ha iniciat el procés de gestió i 

assessorament per a la creació de noves idees de negoci.  

Finalment, l’últim projecte iniciat per Paminondes, com a resultat de la detecció d’una necessitat 

per a joves emprenedors en el sector teatral,  és el de les produccions teatrals. Gràcies a 

l’experiència adquirida des dels inicis de l’empresa en la gestió i assessorament d’artistes i 

associacions d’artistes, i a la incorporació de dos professionals del sector: Jordi Oriol, actor i 

director de 30 anys, i Alicia Gorina, directora i productora, amb una dilatada experiència en el 

sector de les produccions teatrals, s’ha iniciat una nova branca a l’empresa dedicada a elles. 
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