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El consell del Professor

UN REGAL INESPERAT  

Des de la redacció de la revista em van demanar 
escriure sobre com gestionar les negatives a un 
càsting. El primer que em va venir al cap és que 
quan algú està en procés de formació o en els 
seus primers passos en el món professional, el 
més normal, habitual i lògic és que hi hagi 
persones més ben preparades, formades i amb 
experiència que nosaltres. Per tant, hauríem de 
rebaixar dràsticament les expectatives de 
superar el càsting, i enfocar-lo com un 
interessant exercici i una experiència que ens 
permeti anar coneixent des de dins un procés 
de treball, i ampliar la pròpia consciència de com 
gestionem els nervis i de com sabem o podem transmetre el que hem preparat 
prèviament. Des d'aquest punt de vista, una prova hauria d'esdevenir una divertida i 
apassionant 'classe' molt ben preparada, més que la 'tortura' a la que massa sovint la 
gent es sotmet, centrant-se en l’autocrítica i autoexigència mal entesa, i imaginant 
els horrors (sempre falsos) del que pensen sobre nosaltres els responsables de la 
mateixa. Aquests no estan mai jutjant a les persones que tenen davant, sinó que 
tenen tot l'interès en el material que volen representar. D'aquest interès vindrà que 
alguna vegada pot coincidir que, malgrat les normals mancances i inseguretats, el 
nostre perfil s'ajusti exactament a un personatge que l'equip de direcció d'una obra 
tenia en ment. Hem de ser conscients que això no té res a veure amb nosaltres 
mateixos i hauria d'acabar sent un regal totalment inesperat. 
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Com vas decidir presentar-te al càsting d’ OT? 
La veritat és que presentar-me a OT ho vaig decidir un dia que ho vaig veure per la tele i 
vaig dir: “Mare meva! Com és que torna després de tants anys?” I vaig dir: “I si m’hi 
presento?” De fet vaig fer-ho sense tenir esperances de poder anar-hi de veritat, però 
vaig pensar: “per què no?” A més, pensava que era l’edició a la qual havia d’anar, vaig 
pensar: “O ara o mai”. 

Ha estat una bona experiència? 
Sí, definitivament ha estat una experiència màgica. Realment sí que hi ha coses dolentes, 
com a totes les experiències, però realment el global és bo, és magnífic. És una experiència 
que t’obre moltes portes, i a mi m’ha fet conèixer a gent meravellosa: tant els meus 
companys, com els professors, com la gent de l’equip. 
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Com vius que et gravin 24h? 
La veritat és que per mi va ser fàcil perquè jo no n’era gens conscient. Vull dir 
que quan portava un dia allà ja em vaig fer la idea que allò era casa meva, així 
que no notava que em gravessin. Ho vaig viure molt bé, la veritat 

Què has après dels companys? 
De tot, però sobretot les ganes de superació i la seguretat. 

Què has après que puguis aplicar al teatre musical? 
Una cosa molt bona de l’acadèmia és que teníem una gran quantitat de 
formació. Teníem dansa, que això sempre beneficia al teatre musical, cant (a 
nivell tècnic hem millorat molt), i també hem guanyat en presència. 
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Amb quin consell per part dels professors et quedes? 
Un dels consells que em quedo tant per part dels professors com per part de visites que 
hem rebut de professionals és acceptar els consells que ens donin i aplicar-ho tot però 
tenint en compte que l’última paraula la tenim nosaltres, perquè no hem de perdre la nostra 
identitat. 

Quin ha estat el repte més gran amb què t’has trobat? 
Sorprenentment el major repte que m’he trobat no ha estat una cançó difícil, sinó 
aconseguir que alguna cosa senzilla pugui lluir i ser tan important com una cosa virtuosa, 
musicalment parlant. 
Però una cosa molt difícil amb què he hagut de conviure és la pressió i el saber que estic 
sent jutjada les 24 hores del dia. 

Quina ha estat l’actuació 
que més t’ha marcat? 
L’actuació que més m’ha marcat 
ha estat “Quédate conmigo”  
perquè va ser un abans i un 
després per mi en el programa i 
perquè va ig poder cantar 
aquesta cançó davant de 
Pastora Soler i per mi va ser un 
regal. 
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Ara què faràs? El teu pas pel programa t’ha fet canviar la teva visió de 
futur? 
Ara tinc pensat seguir formant-me sí o sí i dedicar-me professionalment a això. Si he 
canviat la meva visió de futur? Més que res ara la veig més real, veig que tinc més 
possibilitats de dedicar-me a això. Però continuo pensant que em vull dedicar a la música, 
al teatre, a la interpretació en cinema i en televisió i al doblatge, que és el que sempre he 
volgut fer, tot això. I si puc tenir una carrera discogràfica encara millor. 

Alguna anècdota? 
Al final m’he adonat que els somnis es compleixen si els persegueixes i si treballes de 
valent. Crec que la clau és no deixar-ho escapar i esforçar-se al màxim per allò que un vol. 
Així tot es pot aconseguir. 
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FESTIVAL 
“LA QUINZENA METROPOLITANA DE LA DANSA”

Aquest any se celebra la primera edició d’aquest 
festival de dansa a l’àrea metropolitana de 
Barcelona organitzat pel director del Mercat de 
les Flors, Francesc Casadesús. La seva finalitat 
és apropar la dansa al carrer, i donar més 
oportunitats per conèixer els diferents estils: 
clàssic, contemporani, flamenc, hiphop, jazz, 
musical, tradicional… 

Durant dues setmanes, el territori s’omplirà 
d’espectacles com per exemple el treball 
“IUanMI”' de Lali Ayguadé que es farà a 
Barcelona; el “Two” del Ballet Nacional de 
Marsella que aterra a Santa Coloma de 
Gramenet; els “Quadres d'una exposició” al 
Centre de Dansa de Catalunya, que els ballarins 
Roser Muñoz i Joan Boix portaran a Badalona, o 
l'espectacle infantil “Pinocchio” de Jasmin Vardimon. 

El festival comptarà amb la participació dels Brodas Bros, que presenten un projecte que han 
creat especialment per l’ocasió. Es diu “Under9” i combinarà disciplines com la dansa vertical, el 
hip-hop, el breakdance o el freestyle, amb l’acompanyament de percussió de Brincadeira. 

En definitiva, seran dues setmanes plenes d’actes culturals que connectaran a qualsevol persona, 
vingui d’on vingui i vagi on vagi, amb el món de la dansa. 
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NITS DE CANT

EL CONVIDAT,  
UNES NITS DE CANT ESPECIALS 
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Les de Nits de Cant d'hivern i estiu són una iniciativa de l'Escola que fa anys que funciona. 
Aquest any, però, el tema de les nits de cant d'hivern ha estat diferent: El convidat. 
Catorze números on alumnes de l'escola compartien escenari amb amics, familiars i  
parelles. 

Va ser una nit divertida i commovedora amb molta varietat d’actuacions. Vam poder gaudir 
de trios i parelles que cantaven, música en directe amb pianos, guitarres i, fins i tot, un 
saxo. El més màgic d'aquella nit va ser que sobre l'escenari cantaven juntes persones que 
s'estimaven i que cantaven amb l'altre precisament per això. Amics de tota la vida, amics 
de no fa tant, parelles i pares amb fills ens van robar el cor. 



Pàgina  12

Vam poder escoltar cançons en anglès, català i castellà. Pop va ser l'estil que va dominar 
el concert, així i tot, vam poder escoltar coses diferents com per exemple un medley o una 
rumba. La Sandra Luceño amb les seves companyes va cantar una rumba seva i en 
saludar amb tots els participants del concert es va fer un bis. 

Sense cap mena de dubte, van ser unes nits de cant diferents que ens van emocionar. La 
sala Vivaldi es va omplir d'amor i afecte. Tots; cantants, el Xavi Casan, la Carmen 
Sánchez i el Freddy Izquierdo (que havien portat el concert des de fora) i públic, vam 
compartir un vespre molt entretingut i sensible. 
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Billy Elliot El musical, un dels espectacles més apassionant avui dia en el 
món, arriba al nou teatre Alcalà de Madrid, després d’onze anys de 
gran èxit al West End de Londres i sis a Broadway. 

El musical narra l’història del jove Billy, nascut a una ciutat al nord 
d’Anglaterra en el que els homes practiquen el boxeig i treballen a la 
mina. Cap d’ells balla ni té l’ambició de presentar-se a la Royal Ballet 
School. Però en Billy és diferent. Criat per un pare viudu i sense l’amor 
de una mare. A ell no li agrada el boxeig i es troba captivat per la gràcia 
i la bellesa del ballet. Així doncs, malgrat tots els entrebancs Billy lluitarà 
per aconseguir el seu somni recuperant la unió de la seva família i la fe a 
una comunitat envaïda per la fi de la indústria minera britànica.  

El musical es divideix en dos actes (acte I i acte II) i un total de 16 
números musicals. 
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Els creadors internacionals: 

· Elthon John - Música 
· Lee Hall - Llibret i lletres 
· Stephen Daldry - Director 
· Peter Darling - Coreògraf 

Billy Elliot El musical creat pel mateix equip de la pel·lícula (creadors 
internacionals) junt amb la productora SOM Produce, l’empresa productora 
independent més important i una de les principals operadores de grans teatres 
privats a la ciutat de Madrid. 
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Carta del director; David Serrano 

Fa uns deu anys vaig veure a Londres el musical Billy Elliot. Aquella nit, en sortir del teatre vaig 
tenir la certesa que havia vist una obra mestra. Amb el pas del temps no només no he perdut 
aquesta sensació sinó que ha augmentat i avui, després d’haver treballat en ell durant molts, molts 
mesos, puc assegurar sense cap dubte que Billy Elliot és per mi el millor musical estrenat en els 
últims vint-i-cinc anys. Les seves cançons,  les seves coreografies i sobre tot el llibret, són un 
exemple a seguir per tots aquells que intentem fer musicals. 
D’ençà que vam començar a treballar en aquest projecte fins a l’estrena han estat dos anys de 
treball diari, i és que aquesta obra mestra és segurament el musical més complex que es pot 
portar en escena. Els nens que agafen el paper de Billy Elliot han de tenir un alt nivell de dansa 
clàssica, de claqué, de cant, d’interpretació i fins i tot han de saber fer acrobàcies i tot això, per 
descomptat, sense deixar de ser nens. El desentrotllament del nivell de talent necessaris només 
és possible a través d’un gran esforç al llarg del temps, traduït en la cració d’una escola de 
formació exclusiva per la feina: Escola Billy Elliot Scaena. 

Elenc artístic de “Billy Elliot El musical”: 

B 
I 
L 
L 
Y 

PABLO BRAVO PAU GIMENO CRISTIAN LÓPEZ 

MIGUEL MILLÁN ÓSCAR PÉREZ DIEGO REY 
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Señorita Wilkinson 
Natalia Millán

Padre 
Carlos Hipólito

Tony 
Adrián Lastra

Madre 
Noemí Gallego

Abuela 
Mamen García

Billy adulto 
Axel Amores
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Estiu del 2013, Segovia. Ens trobem al campament de monges 'La Brújula'. 
Bernarda de los Arcos, la monja que ha arribat nova com a coordinadora del 
campament, vol revolucionar-lo amb la seva cançó 'Viviremos firmes en la fe'. 
La germana Milagros, la trobem plena de dubtes i records de l'adolescència. A 
la vegada la María i la Susana, dues adolescents castigades, somien triomfar 
amb el seu grup de música 'Suma Latina'. Tot comença a canviar, però, quan 
Déu (que li encanta Whitney Houston) li apareix a la María mentre tothom 
dorm. 

'La Llamada' és una comèdia musical escrita i dirigida per Javier Ambrossi 
(1984) i Javier Calvo (1991), coneguts com "Los Javis". Aquesta parella 
professional i personal el 2013 estrenava al hall del teatro Lara amb les quatre 
actrius Macarena García, Andrea Ros, Llum Barrera i Belén Cuesta. També 
Richard Collins-Moore i una banda de rock. Va tenir tant d'èxit la proposta que 
de seguida va ser programada a la sala gran del teatre, on actualment 
continuen programats i omplint el teatre gairebé totes les funcions. Erika Bleda, 
Angy Fernandez, Susana Arbaitava, Alicia Orozco, Lucía Gil, Núria Herrero i 
Richard Collins Moore són els intèrprets que estan actualment al teatre 
reencarnant els personatges de l'obra compartint l'escenari amb la banda de 
músics. L'obra ha rebut més de 20 premis, tant pel muntatge, com per les 
actrius i actor que com per la direcció. Amb el seu èxit el 2015 arriba a Mèxic 
i Moscú. 

La llamada



Pàgina  18



Pàgina  19

Les cançons del musical consisteixen principalment en versions de Whitney Houston, 
Presuntos implicados, Henry Méndez i cançons de caràcter religiós. Una combinació que 
prova funcionar molt bé dins del codi de l'espectacle. A més a més, trobem dues cançons 
d'Alberto Jiménez fetes pel musical: 'Si esto es fe' i 'Lo hacemos y ya vemos'. La segona és 
el hit de "Suma Latina" (el grup dels personatges de la María i la Susana). 

El 2017 s'estrena la pel·lícula de 'La Llamada'. Aquest cop, les quatre protagonistes de la 
història són interpretades per la Macarena García, l'Anna Castillo, la Belén Cuesta i Gracia 
Olayo. Richard Collins - Moore continua sent el nostre Déu, és clar. L'adaptació de la 
pel·lícula afegeix tres personatges que a l'obra són mencionats: El nòvio de la Susana, la 
cuinera del campament i un treballador d'aquest. Aquests són interpretats per Víctor Elías, 
María Isabel Díaz i Secun de la Rosa, respectivament. A més a més, amb la pel·lícula 
apareix també la cançó 'La Llamada' de Leiva'. La pel·lícula ha estat nominada als premis 
Gaudí i Goya entre d'altres, igual que l'obra ha rebut més de 20 premis. 
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Tant l'obra musical com la pel·lícula és recomanable a qualsevol que 
tingui ganes de riure i emocionar-se. És una obra amb la qual t'entren 
ganes de somiar. 

“La Llamada es una epopeya en clave Disney con números musicales 
que sigue el desarrollo de una comedia romántica, pero trasciende y 
juega con todos estos géneros para terminar siendo un canto a la 
libertad y al primer amor”. - Marcos Ordónez, El País. 
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crítica 

“el llibertí”

Si busquem a Viquipèdia què és el llibertinatge ens explica que el  tret principal d’un llibertí 
és que refusa tot autoritarisme, és a dir, una persona que no vol que ningú li digui el que ha 
de fer. És irònic i divertit veure com Abel Folk com a Diderot es troba atabalat al llarg de 
l’obra, ja que l’hi han imposat una feina filosòfica una mica complicada: trobar el significat 
de moral. L’actor, a diferència del personatge, no perd mai els nervis i és impressionant 
veure com aguanta tota l’obra sense sortir d’escena en cap moment.  
A l’obra ens trobem amb quatre dones que li faran ballar el cap i faran que la feina que li 
han encarregat sigui més difícil encara. 
El personatge d’Àngels Gonyalons, Madame Therbouche li fa la competència interpretant 
una dona molt segura però alhora fàcil de convèncer per les paraules de Diderot. 
L’experiència de l’Àngels sobre els escenaris es nota amb la seguretat que interpreta el 
paper d’aquesta Madame i en aconseguir que sigui tant “sexy” i poderosa. 
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Clara Moraleda interpreta Angélique Diderot, un personatge que queda una mica eclipsat 
per la resta potser va ser perquè encara no havien estrenat però vam tenir la sensació que 
li faltava energia. 
Elena Terrats interpreta la jove d’Holbach i es fa molt difícil deixar de mirar-la quan posa 
un peu a l’escenari. El mateix passa amb Jan Forrellat com a Baronnet amb una 
corporalitat i una energia molt divertits que et deixen amb ganes que aparegui més cops en 
escena igual que Annabel Totusaus com a Madame Diderot. 
El text és molt divertit i enginyós, i alhora mostra el pensament masclista de l’època, que 
tampoc ha canviat tant. 
Recomanem aquesta obra a tothom qui vulgui passar-ho bé, riure molt i gaudir d’una 
escenografia molt ben trobada. 
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promoció d’alumnes

Albeni Aranda 

Interpreta el paper de Baloo a la producció de Magatzem 
d’Ars de “El Llibre de la Selva” al Teatre Gaudí de 
Barcelona. Aquí us deixem l’informació sobre l’espectacle: 

Sinopsi: El Mowgli és un nen que s’ha criat a la selva gràcies a la 
companyia dels animals salvatges i, en especial, a la tribu dels llops. A la Selva es troba un 
dels animals més temuts: el tigre Shere Kan. Ell odia els humans i, consegüentment, al 
Mowgli. La seva amiga Bagheera, qui és una pantera, vol protegir-lo i ho fa portant-lo a la 
tribu dels homes. El Mowgli lluitarà per quedar-se a casa seva, la Selva. 

Públic objectiu: Nenes i nens entre 3 i 10 
anys. 

Funcions els dissabtes a les 17h i els 
diumenges a les 12h del 10 de març al 27 
de maig al Teatre Gaudí de Barcelona.  

Durada aproximada: 60min. 
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Ets alumne de l’escola Memory i estrenes i/o participes en algun 
projecte artístic fora de l’escola els mesos de maig i/o juny? Aquí 
tens un espai on et pots promocionar! Envia’ns abans del mes de 
maig al correu: revista.memory.art@gmail.com, el següent: Un petit 
escrit explicant què, quan, on, amb qui i sobretot el vostre paper dins 
de tot això. Adjunteu una fotografia del projecte, si voleu.  
Moltes gràcies! 


