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Aquest curs l'Escola Memory engega un projecte de 
revista a càrrec dels alumnes de FIP. Serà una revista 
trimestral on podràs trobar articles, crítiques i entrevistes 
d'art, tant de la mateixa escola com de fora. Una manera 
més d'expressar-nos, comunicar-nos i informar-nos. 

Benvinguts!

La nostra Escola sempre promou vies perquè els alumnes 
puguem fer coses, aquest n'és un altre exemple. Amb 
aquesta revista, ens connectem amb l'exterior i la seva 
realitat. Aprofitem també la importància de les xarxes 
socials d'avui en dia per publicar-la digitalment. 

Així doncs, us deixem amb el nostre 
primer i humil número. Esperem que 
us agradi, que us inspiri i que us 
expliqui alguna cosa nova. 
Moltes gràcies, i benvinguts. 
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Parlem 
amb 

Àngels 
Gonyalons, 
la nostra 
directora i 
fundadora 

de 

l’escola!

entrevista

Com sorgeix la idea d’obrir una escola de teatre? 
Els anys noranta eren un moment de màxima popularitat meva, de resorgiment dels musicals… 
Però no trobàvem repartiment pels nostres musicals. Trobàvem actors que parlaven molt bé, 
cantants que cantaven molt bé, ballarins que ballaven molt bé, però no trobàvem persones que 
fessin totes les disciplines. Vam crear l’escola pensant sobretot en els professionals que 
volguessin una formació integral de l’actor. No teníem bagatge, en aquell moment. Hi havia Dagoll 
Dagom, per exemple. S’havien fet musicals de tant en tant, però no teníem una cultura musical 
amb continuïtat. Per això es va crear l’escola. La sorpresa va ser que van començar a trucar 
pares dient que volien que els seus fills vinguessin a l’escola. Això ho vaig valorar molt 
positivament perquè quan jo vaig voler fer teatre a casa no els va agradar la idea i no em 
deixaven. 
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Com va ser rebre un premi de l’Associació d’actors per Mar i cel quan 
tenies només 25 anys? 
En aquell moment no n’era conscient. En sóc més conscient ara. Penso que té molt de valor un 
premi de l’Associació d’actors i directors de Catalunya fent un musical, que és un gènere que no 
té el prestigi dels altres. És com la comèdia, que té molt menys prestigi que el drama. I això per 
què passa? És molt difícil trobar gent preparada en les 3 disciplines. Hi ha gent que canta molt 
bé, però estem fent teatre, per tant, com actors hem de convèncer del que estem fent. Jo crec 
que això ho vaig aconseguir. I inesperadament vaig rebre el premi de l’Associació d’actors i 
directors per un treball com a actriu. Jo sempre em remeto a la mateixa frase de la Glenn Close: 
“jo sóc una actriu que, a més a més, canta i balla”. 

Què  va suposar per a tu formar part d’un muntatge com “La Botiga dels 
Horrors”? 
Des de l’any 81 que jo m’hi estava dedicant, feia substitucions, havia treballat amb el Paco 
Morán i amb la seva companyia, amb una gran actriu com és la Irene Gutiérrez Cava. Vaig anar 
a fer les proves per substituir la Teresa Vallicrosa al Mikado. Però no em van agafar. Aleshores 
em van trucar i em van dir: “És que no t’hem agafat perquè et volem de protagonista del pròxim 
muntatge que farem que és la Botiga dels Horrors. I em vaig emocionar. Allò em va donar 
l’oportunitat de conèixer unes persones que avui dia encara són, per a mi, família: el Pep Antón 
Muñoz, la Montse Colomer i el Francesc Orella. 
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Què trobaves a faltar en la formació 
dels actors i què has volgut aportar 
amb l’escola? 
Quan vam obrir l’escola, vam tenir una gran cua 
de gent que volia fer allò que fèiem nosaltres 
dalt dels escenaris. Gent que després han 
viscut d’això i a més amb èxit: Ferran González, 
Alícia Serrat, Marta Ribera, Carlota Olcina, 
Elena Tarrats, Virgínia Martínez.... En canvi, els 
professionals d’aquell moment infravaloraven el 
gènere, potser perquè no sabien defensar-lo. 
Els mètodes han anat canviant molt, jo també 
m’he fet gran i entenc que jo formo part d’una 
època però necessito el recolzament de gent 
jove. Per això sempre m’he fet acompanyar de 
caps d’estudis més joves. Com ho vam solventar 
al principi? Vam agafar professors que fossin professionals en actiu. La Nina, la Helen Robson, 
l’Enric Arredondo, el Carles Canut, el Joan Pera, l’Enric Major... Perquè els alumnes 
aprenguessin fent i veient fer. Evidentment hi ha una part teòrica que crec que hem de saber i 
conèixer, i que és molt bo. I si més no, perquè l’actor tingui coneixements i prestigiï el gènere.  

El paper de la dona en el teatre ha canviat des que tu vas començar a 
actuar? 
No massa. Les dones tenen papers macos quan són joves.. I a partir de certa edat hi ha papers 
però, en general, ja no són de pes. Jo penso que una dona als 50 avui dia té molt més a dir i 
és molt més interessant que quan té 20 o fins i tot 30. De fet estic treballant ara en un 
projecte amb el Marc Rosich i l’Andreu Gallén d’una dona de 50. I tinc molta il·lusió perquè 
sento aquesta necessitat de treure tot això de dir “És que ja no existim?” perquè ara és quan 
més interessants som. Als 50 ja tens un criteri sobre les coses, tot i que això no vol dir que 
hagis arribat enlloc. Almenys a mi, el que m’acompanya són les ganes d’aprendre més que mai. 
En aquest sentit es relativitza. Allò bo no és tan excepcional i allò dolent no es tan tan terrible.  
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Com va ser la teva reaparició als escenaris amb Sister Act? 
A mi em fa molta gràcia això, perquè la reaparició… Jo no reapareixo perquè mai vaig 
desaparèixer. El que passa és que als noranta si movia un peu se’n parlava a tot arreu. Em 
veia jutjada a cada pas. Però això es va anar apagant, i aleshores vaig anar fent coses de 
manera més discreta. I què passa? Doncs que abans de Sister Act l’últim musical que 
havia fet em sembla que era Paradís, que va ser al 2006. Però jo entre mig vaig fer altres 
coses com sèries a Madrid, el musical Cuando Harry encontró a Sally… Per tant, per a 
mi no suposa una reaparició.  

I el públic com ho va rebre? 
Quan et fas gran no penses en aquests termes. Jo faig la feina i miro de fer-la bé, i ja 
està. M’agrada molt la meva feina, però és una part més de la meva vida. Està bé i a més 
és més saludable, que no sigui el principal. Que no ho sigui als cinquanta, vull dir que ho 
sigui als vint probablement està bé.  
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Quin paper juga el teatre en el panorama polític i social actual? 
Moltes vegades el teatre és un reflex de la vida però li va al contrari. És a dir, el que s’ha 
comprovat moltes vegades és que quan estem en època de crisi, la gent va a veure molta 
comèdia. Quan la gent està bé, està més disposada a veure drames, crítica social, etc. De 
tota manera, crec que ara ja tenim de tot a la cartellera visquem el moment que visquem. 

Què opines de la caiguda d’un 70% de l’ocupació als teatres? 
Ara mateix tenim davant nostre una empresa molt més important: la preocupació per la 
democràcia. Vivim una tristor que ens afecta a l’hora d’omplir teatres i també hi ha una 
preocupació pel tema econòmic. I el teatre és un art que no és barat perquè no en pot ser. 
Jo sóc de les que m’he posicionat al costat de la R de república del teatre tot i que 
m’agrada la prudència, m’agrada no radicalitzar-ho però hi ha moments en què un ha de 
prendre part i ha de participar. Penso que un s’ha de mullar però sempre des del respecte 
absolut. M’agrada el diàleg, m’agrada el debat , però a un nivell que n’hi ha molt poc, perquè 
el que és fàcil és deixar-se anar per les passions. I a mi això no m’agrada i no crec que 
construeixi gens. 
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hop festival

Del 9 al 17 de desembre es va celebrar Barcelona el festival HOP. El Mercat 
de les Flors va tornar a ser l'escenari d'aquest festival de danses urbanes. En 
la seva cinquena edició es van trobar ballarins/es de tot el món per exposar el 
seu treball artístic. El HOP és un espai de creació contemporània on podem 
trobar tallers, conferències, espectacles i molt més. 
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El hip hop no és només un estil de dansa, sinó que és una cultura. La cultura 
hip hop abasta, per tant: música, pintura (grafiti) i dansa. Aquesta cultura 
sorgeix principalment al Bronx dels anys 70. Aquest moviment artístic apareix 
amb les "block parties" (festes de carrer) on es trobaven sobretot 
afroamericans i llatinoamericans.

La dansa hip hop es va convertir en una nova forma de comunicació i 
expressió. A partir d'aquí, comencen a aparèixer les primeres crews de 
breakdance. A mitjans dels anys 80 comença l'època New School (coneguda 
com l'època daurada del hip hop) que encara dura en l'actualitat. 
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També trobem el hip hop dins del gènere del teatre musical en obres 
com In the heights o Hamilton. Lin Manuel Miranda, compositor 
d'aquests musicals, hi ha introduït part de la cultura hip hop. En part, 
clau de l'èxit internacional que han tingut.
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Del festival HOP destaquem les activitats del diumenge 10 de desembre. Aquest dia va ser 
l’espai del festival pels nens i joves. Un taller familiar de hip hop amb Susanna Ayllón, un 
taller de grafiti amb Rudy Albarado i finalment la mostra juvenil del festival amb Escola 
Sant Cugat, Musique Dansa, Urban Dance Factory y Doo Wap.

La pàgina de facebook del Hop Festival ens explica que el festival es 
va fundar l'any 2013 com a plataforma de creació escènica i 
exposició artística. Un dels objectius principals del festival és reunir els 
artistes per fer recerca escènica. Això s'aconsegueix a través del 
llenguatge del moviment que caracteritza les danses urbanes.

Autarcie (...), Compagnie par Terre 
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mercat d’art

El dissabte 9 de desembre als Jardins de la Torre de les Aigües, l'Escola 
Memory va presentar per primera vegada el Mercat d'Art. Un nou projecte de 
l'escola on durant tot el matí van conviure la dansa, el cant, la interpretació i el 
claqué. Un matí que lluitant contra el fred, professors i alumnes, vam aconseguir 
passar-nos’ho molt bé fent allò que més ens agrada. 
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Aquest projecte va ser impulsat per l'Escola per donar conèixer Memory al 
barri. Un matí per a poder ensenyar totes les opcions artístiques que hi ha i els 
resultats dels alumnes que hi estudien. Un gran aparador al món perquè tothom 
que ens volgués conèixer, o no, ho pogués fer. 

A les deu del matí, el parc ja feia goig amb dos escenaris (dansa i claqué), 
micròfons i altaveus preparats, un petit bar amb informació i menjar, i tots els 
espais separats amb cintes de colors. Mentre arribàvem els alumnes, aquest 
espai es va anar omplint de vida. Entre nervis, escalfaments i ajustos d'última 
hora el Mercat d'Art va arrencar la seva primera edició.
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A l'escenari gran es va ballar jazz, contemporani, claqué i també va ser des 
d'on l'Anna Rossell ens va fer ballar a tots junts amb Uptown funk de Bruno 
Mars. A l'espai de cant vam poder escoltar solos, duos, trios i grups corals 
fantàstics. I a l'escenari petit de claqué professors i alumnes van ballar junts. A 
més a més de totes les classes obertes que es van fer durant tot el matí. 

Aquell parc es va convertir en un espai ple de màgia. L'any que ve més i 
millor! 
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tick, tick… boom!

Tick, tick Boom!, és un musical autobiogràfic de Jonathan Larson escrit a la dècada dels anys 
90 poc abans o paral·lelament a la seva altra composició, el musical rent. Jonathan Larson, va ser 
un autor teatral conegut principalment per la seva obra Rent, un musical que va adquirir fama 
mundial. Nascut el 1960 a un poble a prop de Nova York on transcorre l’acció de Rent.  Des de 
petit va destacar en el teatre musical tot i que llavors es va dividir entre la composició musical i la 
interpretació. En una entrevista que va tenir amb el compositor Stephen Sondheim (gran referent 
per Jonathan, al qual li tenia molta admiració) va ser quan es va decidir per la composició: “Hi ha 
més actors morts de fam que compositors morts de fam”, va dir-li Sondheim. Amb 36 anys 
Jonathan Larson va morir per una grip, la nit del 25 de gener del 1996, el dia abans del primer 
pas privat oficial de Rent. 

Tick, tick boom!, narra la història d’un espirant a compositor (Jon) que viu a Nova York i està 
davant del seu 30è aniversari i s’amoïna sobre l’encert o no en la tria de la seva carrera, la 
composició. Larson comença a interpretar la peça com un treball en solitari el 1990. Després de la 
seva mort va ser revisat pel dramaturg David Auburn com una peça per a 3 intèrprets, estrenant-
se a l’off-Broadway el 2001. Des d’aleshores aquest ha tingut una producció a Londres (Manier 
Chocolate Facatori, 2005), una producció a Madrid (Teatro Lara de Madrid, 2011) i nombroses 
produccions locals.
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•        "Real Life" — Companyia 
 • "Sugar" — Companyia 
 • "See Her Smile" — Companyia 
 • "Superbia Intro" 
 • "Come to Your Senses" — Karessa 
 • "Why" — Jon 
 • "30/90 Reprise" 
 • "Louder Than Words" — Companyia 

 Números musicals de l’obra: 

 • "30/90" — Companyia 
 • "Green Green Dress" — Jon, Susan 
 • "Johnny Can't Decide" — Companyia 
 • "Sunday" — Companyia 
 • "No More" — Michael, Jon 
 • "Therapy" — Jon, Susan 
 • "Times Square" 

Tick, tick… Boom!, té certes similituds amb Company, escrita per l'ídol de 
Larson, Stephen Sondheim. A Company, Robert (protagonista de l’obra) celebra 
el seu 35è aniversari de la mateixa manera que Jon (també protagonista) 
celebra el seu 30è. En els dos musicals acaben bufant les espelmes del pastís i 
cantant "Happy Birthday to You".
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Tick, tick… Boom!, al Gaudí 

Aquest 2017 ha tingut lloc a Barcelona. L’octubre de 2017 es va anunciar la 
producció que es duria a terme entre el novembre del mateix any i el gener del 
2018 al teatre Gaudí de Barcelona.  
Xavi Duch com a Jon 
Lu Fabrés com a Susan 
Marc Pociello com a Mike 
Director: Ferran Guiu 
Adaptació: Marc Gómez 
Direcció musical: Joan Comaposada 
Músics:  

• Piano: Joan Comaposada/ Cover: Joel Signes 
• Guitarra: Pau Mas/ Cover: Kiko Valín 
• Baix: Jordi Sánchez/ Cover: Cristina Aguilella 
• Batería: Berenguer Aina 
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Un bombó de musical 

El primer que crida l’atenció si ets observador quan entres a la sala gran del Gaudí és que Xavi 
Duch, interpretant Jon, està assegut entre el públic. El protagonista fa la seva primera intervenció 
com a narrador de la seva pròpia història i aquest t’acompanyarà i t’implicarà com a espectador 
en el transcurs del musical. El primer tema, coral com la majoria, t’impregna de la força i emoció 
que transmeten els tres intèrprets juntament amb els músics. 
El recorregut que fa Xavi Duch interpretant Jon durant l’obra és admirable. Vocalment defensa 
amb escreix la dificultat de la partitura. Interpretativament no abandona mai el personatge, la seva 
corporalitat reflecteix un compositor frustrat a l’arribar als 30 anys. És impressionant veure com 
sustenta el pes de l’obra durant una hora i mitja. 

Lu Fabrés no es queda petita al seu costat. Un cop més, demostra la capacitat que té de donar 
vida a un personatge tan quotidià i alhora tan complex interpretativament. Afronta àgilment reptes 
vocals amb un gran control de veu.  
Marc Pociello ens mostra un personatge aparentment sense gaire evolució però ens sorprèn en 
un moment clau de l’obra. Vocalment està a l’altura del musical i interpretativament manté 
l’estabilitat de la història tocant de peus a terra. Tant Lu com Marc completen la trama construint 
personatges petits però molt encertats. 
Per als amants de Rent aquesta obra podria ser com tornar a tastar un bombó que fa molt que no 
menges i poder recordar perquè t’agradava tant. 

El Memo i el Ri 
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