
MEMORY.art



fitxa tècnica
Direcció artística 

Bruna Artigal 
Judit Batchelli 

Redacció 
Bruna Artigal 
Judit Batchelli 

Aina Hernández 
Anna Moseguí 

Disseny 
Adrià Andreu 

Fotografia 
Marta Barrera



El consell del 
professor

LA DANSA I L’ACTOR DE MUSICAL 

De tant en tant, és important preguntar-nos per què fem allò que fem. És per això que, en començar aquest curs les classes de 
dansa amb els alumnes de 3r de FIP, els vaig plantejar 3 preguntes que havien d’anar pensant al llarg del curs i que havien de 
ser capaços de respondre en acabar-lo. 

Una d’aquestes preguntes és molt semblant a  la que m’ha plantejat la redacció de la revista Memory.Art per aquest número:  Per 
què creus que és important la dansa per als actors de teatre musical? 

D’entrada, i no podria ser d’una altra manera, crec que la dansa és important per a tothom. pels beneficis físics i emocionals que 
aporta (no citarem aquí els estudis que ho demostren, però són fàcils de trobar): és un exercici cardiosaludable que estimula el flux 
sanguini, el funcionament del sistema nerviós, mobilitza les articulacions i els músculs (evita la rigidesa del cos), treballa l’equilibri, 
la força, la flexibilitat i la resistència... A més de generar hormones encarregades de la felicitat! 

Pel que fa al teatre musical, crec que la pràctica de la dansa és inherent al propi gènere. L’actor de teatre musical no només ha de 
ser capaç de dir un text i interpretar-lo escènicament, sinó que ha de poder cantar (i no només contar) una història, que també ha 
de poder ballar. Per això crec que és indissociable la formació de l’actor de teatre musical amb la dansa. Específicament en 
l’actor de teatre musical, al treball conjunt de cos-veu-emoció que hauria de fer qualsevol actor se li suma la importància de 
treballar amb la música, el ritme i amb coordinacions físiques determinades formalment per la coreografia. 

Pel que fa a les aportacions específiques per a l’actor i intèrpret, que milloren les seves habilitats escèniques, la dansa permet 
treballar la consciència i el control corporal, la coordinació i l’expressivitat; potencia la consciència i el control de l’espai, el treball 
i l’escolta del grup, i el ritme (que cal per moure’s, per cantar, per dir, per callar). Ajuda a amplificar el moviment i la presència, 
com també amplia el registre de recursos de moviment (necessaris per a la creació de personatges o recrear certes situacions). I 
podríem seguir. 

Per això el que crec que és important plantejar és, no només la recomanació, sinó la necessitat de la dansa en la formació de 
l’actor, en general. L’actor ha de ser fort i resistent, capaç de controlar les intensitats i el moviment del seu cos per poder 
determinar com s’expressa segons les necessitats escèniques. 

No crec que la dansa sigui només un complement que ajuda l’actor a ser més versàtil, sinó que crec que és indispensable en  la 
seva formació per poder exercir la professió amb més domini i qualitat. A més, és un exercici que fa feliç a tothom qui el 
practica! Així doncs, ballem? 

ANNA ROSELL



entrevista

parlem  

amb l’eloi 
gómez, qui ha 

interpretat el 
paper de moritz 
a el despertar  

de la  
primavera



Quins són els pros i els contres del canvi de teatre?  
Per mi, anar del Gaudí al Victòria és un pas endavant molt bonic!  

Per El Despertar de la Primavera, però també per totes aquelles companyies de gent que fan petites joies en espais 
del circuit més alternatiu. És l’exemple que confirma que el nostre ofici fet de forma artesanal també pot arribar al 
gran públic. “Hauria de” molt més sovint!  

El Gaudí ens va donar l’oportunitat de pensar en tres dimensions (per les quatre bandes i en molts altres sentits) i va 
instal·lar el segell de proximitat i energia que crec que caracteritza l’espectacle. I això ho hem pogut traslladar al 
Victòria, que s’ha convertit en casa nostra. L’escenari immens i a la italiana crec que ha sumat l’energia èpica que 
certs moments necessiten per explicar aquesta història i jo crec que ha sigut tant gustós d’ocupar com el del Gaudí.  

Estar en un Teatre com el Victòria és un gran regal per qualsevol espectacle perquè el brinda a moltíssims 
espectadors. Preciós!   

Com has viscut el canvi? (del Gaudí al Victòria). 
Per mi ha estat una gran experiència! 

Actuar en un espai de petites dimensions exigeix moltíssim, la proximitat és delicada però alhora molt i molt 
agraïda. 

El gran format és molt complexe i alhora molt i molt impressionant de fer! 

En tots dos llocs veure les reaccions del públic posa els pèls de punta.   

A mi m’encanta habitar els espais i crec que El Despertar ha florit en cada racó de tots dos Teatres. Segur 
que l’eco de les cançons encara ressona a les parets!  

Estar en un Teatre com el Victòria és un gran regal per qualsevol espectacle perquè el brinda a moltíssims 
espectadors. Preciós!   



 Quina és la millor experiència/anècdota que t'emportes? 
Com a experiència global, poder explicar aquesta història tan d’entranya i tan necessària a tantíssima gent. I 
de tantes edats. Emociona.  

M’agrada molt recordar experiències i anèctodes concretes que passen dalt de l’escenari, contactes amb 
companys i mirades de complicitat que queden gravades al cos! N’hi ha mil!  

En una funció em vaig guardar a la butxaca una flor que vaig regalar a la Laura Daza (Ilse) de forma 
inesperada en mig d’una escena. Els dos ens vam mirar als ulls i no ens podíem aguantar les llàgrimes!  

També em quedo, sens dubte, amb reaccions del públic. Algunes de molt estridents i que deixaven despentinat 
i d’altres que són tot el contrari. Veure la platea del Victòria en silenci absolut en alguns moments posava la 
pell de gallina. En aquell moment el temps es para i l’escenari parla. És màgic!  

Què t'ha aportat el Moritz? (professionalment i personalment). 
Milions de coses!  

M’ha canviat, m’ha fet preguntar-me moltes coses. M’ha fet estimar-me.  

Tot el que li passa em ressona en un lloc molt proper a mi, com a persona, i a alhora sento que m’explica que 
per més insegur que et sentis, per més que dubtis, no has de perdre la perspectiva de tu mateix, no has de 
deixar d’estimar-te i no has de deixar de valorar-te. La teva opinió compta. El teu criteri compta. Tu comptes. 
Sempre. Tu et tens a tu, i això és essencial.  

Intepretar-lo ha sigut un regal a tots els nivells i estic agraït a més no poder!  

Poder explicar la seva història, poder-la cantar...  

M’ha fet conèixer a molta gent meravellosa que ara m’acompanya i també, i molt important, m’ha ensenyat 
moltíssim de l’ofici. He crescut!  

Per tu, quin és el missatge que transmet l'obra? 
No ens hem de rendir.  

Hem de lluitar per fer que la diferència sigui LA qualitat que tothom valori.  

Ensenyar a estimar sense restriccions. Als altres i a un mateix.  



Com va ser el procés de conèixer-vos entre tots a la companyia quan vau 
començar? 
Ha sigut un viatge entrenyable i molt i molt apassionant.  

Realment i per tòpic que soni, som una família. És així.  

Tots som conscients que per més temps que passi, aquesta companyia ha deixat empremta a dins de 
cadascú.  

Jo crec que el que passa té molt a veure amb la història que hem explicat junts. Hem estimat la diversitat 
de tots nosaltres i n’ha sortit un còctel preciós i molt intens! 

Quan vam començar, en general, no ens coneixiem gaire entre nosaltres. I jo crec que la vessant 
professional i la personal van anar creixen agafades de la mà. Des del primer moment i des de la 
companyia, s’ha volgut treballar amb l’essència de cadascú, amb allò que realment és de cadascú. Això 
ha fet que tot el que passi entre nosaltres sigui molt de veritat. Ens ha fet créixer junts mentre fèiem 
créixer El Despertar junts. La xarxa que es crea quan treballes així és indestructible! 

Ara som per sempre nostres! 

Visca la Primavera!!!!! 



call me by your name

LA MÀGIA DEL QUE NO ESTÀ DIT 

Una relació homosexual entre dos homes d’edats molt separades, dins d’una família intel·lectual 
que estiueja en un petit poble d’Itàlia l’any 1984. Em pregunto per què aquesta pel·lícula ha arribat 
tan intensament a tanta gent. I és que malgrat aquesta definició tant concreta i en algun sentit, 
freda, ens parlen d’un tema universal. Sobretot, el que mostra la pel·lícula i Timothée Chalamet 
actua amb tanta habilitat, és el desig. Els sentiments que afloren en la juventut. Aquelles 
sensacions que es presenten com una novetat, tant intensament. 
       
Tothom recorda el seu primer amor. I d’alguna manera, quan pensem en aquella persona, alguna 
cosa ens porta a fer un viatge en el temps, i tornem a ser joves i innocents. I tornem a sentir 
aquelles pessigolles, aquelles olors, els colors, les textures. Quan comencem a sentir per primer 
cop, tot s’intensifica. I això ens passa amb Call me by your name a l’entrar a la sala de cinema. 
Durant dues hores, Luca Guadagnino ens porta a un poblet anònim d’Itàlia. I ens endinsem en 
aquell lloc. Sentim l’olor de peix fresc quan Elio juga a imitar-lo, l’aigua freda de l’estany on es 
banyen i, sobretot, sentim el recorregut que fa Elio en la seva història d’amor. I ens enamorem. 
       



La màgia del film resideix en el que no es diu. I 
contràriament, en les poques paraules dites, però tan ben 
pensades. En un moment dolç i familiar de la pel·lícula, la 
mare d’Elio llegeix la història d’un jove cavaller que està 
perdudament enamorat d’una princesa. Ella també l’estima, 
encara que sembla que no n’és conscient. El cavaller està 
tan sobrepassat pels sentiments, que no és capaç de 
confessar-li el seu amor. “Is it better to speak or to die?” 
“És millor parlar o morir?” pregunta el cavaller. 
       
Mirant-la fredament, pot semblar que durant la primera part 
de la pel·lícula, no passa res. Però si ens centrem en les 
mirades (els petits contactes de pell, els intents de passar 
qualsevol minut junts per saber què li passa a l’altre, com 
és, com es sent...), un cop a la petita placeta, davant d’una 
estàtua de recordatori a la Primera Guerra Mundial, quan 
Elio decideix, per fi, parlar; no queda cap mena de dubte 
entre el públic i entre ells dos, de què estan parlant. 

“If you only knew how little I know about the things that really matter” “What 
things that matter?” 

Em pregunten, jo que he tingut el plaer d’experimentar la pel·lícula i la novel·la d’André Aciman, quin dels dos 
m’agrada més. No és una pregunta que pugui respondre. Una complementa l’altra. Així com en el film, l’important 
és el que no es diu, juntament amb les magnífiques actuacions de Timothée Chalamet i Armie Hammer, a la 
novel·la tens la gran oportunitat de saber tot el que pensa Elio. 
           
És una delícia sentir el recorregut mental que passa el jove de 17 anys durant poques setmanes. L’irritació que li 
provoca aquell personatge que s’ha introduït de cop en la seva família, en la seva habitació. L’irritació que li 
provoca una sola paraula “Later!”, que traient-li importància a l’acomiadament, per Elio vol dir que se’n va del 
seu costat. El desig s’intensifica quan Elio es comença a preguntar si la curiositat per Oliver és amor o és 
admiració. La necessitat de posar-se la seva roba, d’estar amb ell, tocar-lo, estar dins seu, ser la mateixa 
persona. “Call me by your name and I’ll call you by mine” és el missatge que li diu Oliver quan per fi s’han 
deixat portar pel que han estat lluitant. És el moment en el que li deixa clar que Elio forma part d’ell i no se 
n’anirà mai. 



Personalment, l’error del director Luca Guadagnino va ser pecar de censura. En un moment que trenca amb 
qualsevol racionalitat i els personatges segueixen els seus instints, decideix no mullar- se i arreglar l’escena amb 
un travelling cap a la finestra. Com si durant tot el film ens normalitzés completament l’amor homosexual, i en un 
punt culminant, ens ho amagués. Com si se’n avergonyís. La meva visió personal com a cineasta és que si fas amb 
tanta cura tot el camí, no pots girar cua. No val posar-se vergonyós ara. 
       
Crec que és indispensable parlar de la conversa final que tenen Elio i el seu pare. Sempre he pensat que les 
persones que van amb precaució per la vida, no es donen l’oportunitat de sentir plenament. Així com Elio ens 
mostra la valentia de confessar les teves emocions i despullar-te (literal i figurativament) davant d’una altra 
persona, el seu pare ens ensenya a estimar cada moment que ens aporta aquesta valentia. Quan trenques les 
teves barreres, quan t’entregues totalment a l’altra persona, corres el risc de que la mateixa felicitat que senties, 
es converteixi en un dolor igual d’intens. 
       
L’actor Michael Stuhlarg ens fa una bofetada de realitat quan sent enveja pel seu fill per ser valent i ser honest 
amb els seus sentiments. Afirma que aquesta és la vida que hem de viure i que hem de gaudir de tot el que ens 
ofereix. Fins i tot el dolor. Perquè forma part d’ella. Perquè només som joves una vegada, i si cada cop que sentim, 
ens anem equipant l’armadura, acabarem sense sentir res. Ignorantment feliços, buscant omplir un buit. Elio li fa 
cas al seu pare i ens regala l’última escena. Els últims 5 minuts sense paraules. Només amb la magnífica actuació 
del jove Chalamet i la lletra de la cançó “Visions of Gideon” de Sufjan Stevens. 

“I have loved you for the last time, Is it a video? Is it a video?”  



CIRC CIRC 

NO TE’L POTS PERDRE! 

A la falda del Montseny, més concretament al poble Sant Esteve de Palautordera, és on està 
instal·lat el Circ Cric. Un espai de creació i de somnis que la Companyia Tortell Poltrona dirigeix 
des de fa anys. Al mig de la natura s'hi planten dues carpes, el CRAC que és la carpa fixa on la 
companyia presenta la majoria dels seus espectacles i la carpa petita on pots trobar convidats de 
totes les disciplines artístiques. 

L'inici d'aquest circ remunta l'any 1970 com un projecte col·lectiu. Un projecte d'aventures i 
revolució on la llibertat era un camí, una fita que no a mort durant els anys. Després d'actuacions 
al carrer i en un que d'altre espai escènic, la diada de Sant Jordi de 1981 va ser l'estrena oficial 
del Circ Cric com a circ itinerant i amb carpa pròpia. Al postfranquisme el Circ Cric es converteix 
en un dels primers circs contemporanis comptant amb artistes com Joan Miró, Joan Brossa o 
Xavier Fàbregas. No és fins al cap de més d'una dècada que es planta amb el Circ Crac a Sant 
Esteve de Palautordera. 

Amb els inicis del Circ Cric apareix també l'ONG Pallassos Sense Fronteres. Fa 25 anys aquesta 
ONG fa la seva primera actuació al camp de refugiats de Savudrija a la localitat de Veli Joze a la 
península d'Ístria, actual Cròacia. En aquests anys l'organització ha fet 443 expedicions a més 
de 100 països, realitzant més de 7.000 actuacions, on hi han participat uns 1.800 artistes que 
han actuat davant de més de dos milions de persones afectades per conflictes bèl·lics o 
catàstrofes naturals. En aquests moments hi ha Pallassos sense Fronteres a 15 països del món. 



De l'1 d'abril fins a l'1 de juliol el circ presenta el 9è Festival CIRC CRIC. Durant el festival, la companyia 
presenta el nou espectacle 'Garranyecs', podràs trobar moltes activitats familiars i a la vegada artistes del món 
arriben al circ a compartir amb el públic música, teatre i circ. Entre ells, trobem un concert de Sílvia Pérez 
Cruz o l'aclamat Matx de Pallassos. Aquest any el festival celebra l'aniversari de Pallassos Sense Fronteres, 
reivindicant la cultura com a eina per trobar l'harmonia entre pobles. El 19 de maig serà el dia dedicat a 
celebrar-ho, es mostraran les actuacions que s'han fet a diferents països i s'acabarà la festa amb un concert 
de Gertrudis. 

El Circ Cric no només obre fronteres, sinó que també busca mirades femenines. Del 7 al 10 de juny acull la 
cinquena edició del Festival Internacional de Pallasses. Un festival que inclou espectacles i cursos que són de i 
per les dones d'aquesta professió que és el circ. És un punt de trobada amb els objectius de debat i formació, 
donar visibilitat al treball de les pallasses i ampliar aquesta xarxa internacional d'artistes i riures femenins. 

Està ben clar que si estimes l'art has de visitar aquest petit espai de màgia i lluita alguna vegada a la vida, o 
dos. 

Circ, per a mi, és una mica més que una paraula que defineix una activitat artística. Aquestes cinc lletres les 
entenc com una manera de viure, de viatjar, de sentir, d’estimar, de compartir, de sofrir, de lluitar, de guanyar, 
de perdre; en definitiva, una manera de ser i de viure la vida. -Tortell Poltrona. 



MOU-TE!

Aquest 6 de maig ha sigut el segon any on a l’escola hem fet el festival MOU-TE. 
Un festival on celebrem el dia internacional de la dansa, fent-la protagonista, i recolzant l’esforç de 
totes aquelles persones que es dediquen a la dansa o, en aquest cas, ens dediquem. 
El dia internacional de la dansa es celebra mundialment el 29 d’abril per commemorar el 
naixement de Jean-Grorges Noverre, considerat el pare del ballet modern.  
Nosaltres l’hem celebrat una setmana després, el 6 de maig. 
En aquest festival hem pogut veure-hi un munt de coreografies de diferents disciplines que 
s’ensenyen a l’escola; clàssic, contemporani, jazz i hip-hop. 
Els diferents cursos de l’escola: FIP, mòduls, juvenils i un grup d’infantil ens mostren diferents 
corografies de diversos estils que han estat treballant a classe. 
Hem pogut gaudir de coreografies com el “Rich Man’s Frug” de Bob Fosse, el “Finesse” de 
Bruno Mars i moltes altres. 





Un cop més la dansa ha sigut protagonista aquest dia i hem pogut mostrar com a la nostra escola 
no posem cap disciplina per sobre de l’altra, sinó que en toquem unes quantes però sempre 
treballant des de l’actitud sobre l’escenari i donant la mateixa importància a totes elles. La dansa 
és una de les nostres formes d’expressió i d’interacció social per això celebrem aquest dia, perquè  
la dansa no deixa de ser un art que el que vol és expressar i en aquesta edició no hem fet altra 
cosa que aquesta, expressar mitjançant el moviment. No esperis i MOU-TE! 



EL DESPERTAR  
DE LA PRIMAVERA

El Despertar de la Primavera, després del seu èxit al Teatre Gaudí de Barcelona, ha 
ocupat el Teatre Victòria durant gairebé tot el passat mes d’abril. La companyia ha 
tingut l’oportunitat de reestrenar l’obra fent un salt tant o més gran que el mateix 
teatre Victòria. 

El musical està basat en una obra de l’any 1891 de Frank Wedekind, i es va estrenar 
el 2006 a Broadway, amb el llibret de Steven Sater i la música de Duncan Sheik. 
L’obra parla del Melchior, un adolescent molt llest que vol canviar aquells aspectes 
de la societat que no li agraden i intenta aprendre tant com pugui sobre tot allò que 
els adults no li volen explicar. El Melchior ajuda al seu amic Moritz, que li demana 
explicacions per poder entendre els seus somnis eròtics que no el deixen dormir. 
També coneix millor a la Wendla, una amiga de tota la vida amb qui fins ara no havia 
parlat realment, i de qui s’enamorarà. 
  





El musical va tenir molt èxit des de la seva estrena (va guanyar 8 de les 11 nominacions que van 
tenir als premis Tony), i des de llavors s’ha estrenat en escenaris de Londres, Viena, Buenos 
Aires… 
I finalment a Barcelona: 
 Direcció: Marc Vilavella (Homes Foscos, Mar i Cel). 
 Coreografia: Ariadna Peya (Cia. Les IMpuxibles, Grease). 
 Direcció musical: Gustavo Llull (Poe de Dagoll Dagom, Operación Triunfo) . 
 Traducció: David Pintó (Mares i filles, Homes foscos) . 
 Escenografia i vestuari: Jordi Bulbena (TNC, Teatre Lliure). 

Melchior: Marc Flynn 
Moritz: Eloi Gómez 
Wendla: Elisabet Molet 
Ilse: Laura Daza/Clara Altarriba 
Martha: Jana Gómez 
Hanschen: Dídac Flores/Guido Balzaretti 
Ernst: Marc Udina  

Otto: Roc Bernadí 
Georg: Raimon Ferrer 
Anna: Mireia Coma 
Thea: Clara Solé 
Bobby/Swing nois: Bittor Fernández 
Mariana/Swing noies: Carme Milán 
Adult femení: Roser Batalla/Rosa Vila 
Adult masculí: Isaac Alcayde 

El repartiment està format per nois i noies molt joves i dos adults: 

El muntatge d’Orígens Produccions ha guanyat 2 Premis de la Crítica, 3 premis Teatro Musical 
de Madrid, 2 premis Broadway World i ha obtingut dues nominacions als Premis Butaca.  



     
 A.K.A

El racisme, desgraciadament, encara existeix i, en general, més del que 
de vegades ens pensem. 



A.K.A (Also Nown As) ens explica la història del Carlos, un noi qualsevol, amb una 
vida qualsevol, fins que pel fet de tenir un to de pell més fosc del “normal”, aquesta 
vida que tenia canvia per complet i el condiciona per sempre. 

L’obra es un monòleg escrit per Daniel J. Meyer, dirigit per Montse Rodríguez i 
interpretat per Albert Salazar, que no para ni un moment.  



La sala Flyhard és molt petita, i això fa que sigui més fàcil connectar amb el Carlos i amb 
tot el que va explicant. A més, no es fa gens pesat, perquè es combinen el text, la música, 
la dansa hip-hop i el moviment corporal i aconsegueixen que et fiquis en la seva pell, ja que 
és una obra en la qual no surts del teatre com has entrat. Et fa pensar en moltes coses, 
però sobretot en que això li podria passar a molta gent. 
  

 Des del punt de vista de l’estudiant de teatre, és molt guai veure com un noi tan jove pot 
defensar tan bé una obra. A més, una cosa que ens va sorprendre positivament va ser que 
tant a l’entrada com a la sortida de la funció, l’actor sortia a rebre al públic i els donava les 
gràcies per haver vingut. 
L’obra ha tingut tan èxit que ja han exhaurit totes les entrades per les funcions que 
queden, però confiem que ho tornaran a fer i que els que us ho heu perdut hi podreu anar i 
gaudir d’aquesta història tan necessària encara i tan ben explicada. 



promoció d’alumnes

Fitxa artística: 
Direcció: Adrià Andreu. 
Dramatúrgia: Adrià Andreu, Bruna Artigal i Èric Pons (exalumne de Memory). 
Coreografia i moviment: Bruna Artigal. 
Ajudant de direcció i producció: Èric Pons. 
Intèrprets: Albeni Aranda, Marta Barrera, Judit Batchelii, Aina Lluch, Sandra Luceño, Anna Moseguí 
(exalumne de Memory) i Laia López. 

Sinopsi: Gossos explora tres casos en què s’abusa d’una persona de forma específica. Vivim en una 
societat plagada d’actes que promouen la discriminació. Malauradament, aquestes ideologies provoquen 
una gran quantitat d’agressions dirigides, generalment, cap a col·lectius minoritaris i/o desplaçats. 
Gossos no busca generar opinió, sinó reacció davant dels fets que exposem, ja que aquesta és la 
nostra veritat.  

Públic objectiu: A partir de 14 anys. 

4 úniques funcions al Centre Cívic Convent Sant Agustí! 
Dimecres 20 de juny a les 18h i a les 20h i divendres 22 de juny a 
les 17h i a les 19h. 



Ets alumne de l’escola Memory i estrenes i/o participes en algun 
projecte artístic fora de l’escola al juny i/o durant l’estiu? 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! 




