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DESCOBREIX
De vegades, l'actitud dels actors durant 
els passes tècnics pot distreure i 
distorsionar la feina dels tècnics. 

Per evitar-ho, hem d'aprendre a estar en 
silenci i concentrats. I així, respectar i 
facilitar la feina d'aquests. 
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Envia’ns un correu a revista.memory.art@gmail.com 
amb una breu sinopsi, on, quan i quin és el teu 
paper i ho publicarem a la propera entrega de la 
revista!

L’EQUIP DE MEMORY.ART 21

mailto:revista.memory.art@gmail.com
mailto:revista.memory.art@gmail.com
Adria Andreu Gonzalez
2



ARTICLE

LA SALUT DE  
L’ARTISTA 
Com mantenir una bona higene vocal?

És ben sabut que l’eina de treball d’aquells que ens 
dediquem a les arts escèniques és el nostre propi 
cos. Així doncs, és molt important que ens cuidem i 
estem físicament en forma, per tal de poder donar el 
millor de nosaltres quan sortim a escena. Malgrat 
semblar quelcom evident, moltes vegades passem 
per alt la importància de tractar bé el nostre 
instrument, o no som del tot conscients quan en fem 
un mal ús. Per això, en aquesta secció exposarem 
una sèrie de consells pràctics relacionats amb la 
salut de l’artista. 
En aquesta edició, concretament, parlarem sobre la 
importància de mantenir una bona higiene vocal, 
que ens anirà molt bé per protegir la nostra veu i el 
nostre aparell respiratori de possibles malalties, 
patologies o qualsevol afectació que ens dificulti 
parlar o cantar a l’escenari. Ens hem posat en 
contacte amb una professional experta en l’àmbit 
vocal, Sonia Rodríguez, professora de cant i tècnica 
vocal a Memory, especialitzada en la Tècnica Estill. 
Segons les seves recomanacions, hi ha una sèrie de 
conductes claus a tenir en compte, que es poden 
dividir entre perjudicials i beneficioses. Les 
perjudicials, les quals s’haurien d’evitar en la 
mesura del possible, són: fumar, beure alcohol, 
estressar-se, cridar, estar en ambients sorollosos o 
fer servir una tècnica vocal defectuosa. Respecte a 
les beneficioses, destaca: hidratar-se (beure molta 
aigua), prendre infusions, estar relaxat, reposar la 
veu, gesticular o adquirir control tècnic de la veu. 
Un dels aspectes que més remarca és la hidratació. 
Quant als intèrprets fumadors, per exemple, és 
aconsellable que beguin molta aigua (fins a dos 
litres diaris) per tal de mantenir les mucoses ben 
hidratades; fer inhalacions o aprofitar el baf de la 
dutxa calenta per hidratar i relaxar el mecanisme.  

D’altra banda, si l’artista viu en un 
ambient contaminat, suggereix buscar 
estones de lleure al camp o fer 
excursions. Pel que fa a les persones 
que tinguin estrès, recomana buscar 
activitats relaxants per a rebaixar el 
grau de tensió, com ara sessions de 
sauna, massatge o similars.  
Parlant de complements alimentaris, 
trobem els productes amb pròpolis, 
sigui en format polvoritzador o en 
format caramel, que gràcies als seus 
components gairebé fan meravelles a 
l’hora de cuidar la veu. Una altra opció 
és la Vitamina A, que també contribueix 
al bon estat de les vies respiratòries. 
 Per últim, tenim les infusions per a la 
veu, que no s’han de prendre ni molt 
calentes ni molt fredes. Per combatre 
l’esgotament físic es recomana la Jalea 
Real , to t i que la in fus ió per 
excel·lència pel tractament vocal és la 
de gingebre, mel i llimona.  
Després de jornades vocals intensives 
(assajos, funcions...) és molt probable 
que aparegui el conegut cansament 
vocal.  

D a v a n t a q u e st a s i t u a c i ó , é s 
a c o n s e l l a b l e c o m p e n s a r e l 
mecanisme amb estones llargues de 
silenci absolut. En cas de no poder-
ho complir, caldria parlar fent la 
mínima pressió vocal. També és 
important descansar entre sis i vuit 
hores diàries, respectar els àpats i 
cuidar una dieta equilibrada, evitant 
picants i irritants (alcohol, cafè...), i 
sopant lleuger i a una hora òptima 
per tal de no digerir mentre dormim, 
per evitar les laringitis per reflux 
gàstric. A més, també és important 
respirar bé a la nit, ja que la 
respiració nasal evita infeccions. 
S’haurien d’evitar els ambients secs 
i/o freds i s’ha d’anar amb compte 
amb els canvis de temperatura 
sobtats. Per exemple, després d’un 
assaig molt físic on s’hagi suat molt, 
és aconsellable posar-se una 
jaqueta o tapar-se una mica, malgrat 
que faci calor. Ara és el vostre torn, 
si no voleu tenir problemes vocals, 
podeu provar seguint aquestes 
recomanacions! 
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ARTICLEFUN HOME 
De Broadway al Paral·lel: Alison Bechdel

Fun home és un musical de   Lisa 
Kron i Jeanine Tesori, que es va estrenar a 
l’Off-Broadway l’any 2013 i posteriorment 
a Broadway l’any 2015. Va guanyar 5 
premis Tony com a millor musical, millor 
llibret, millor música original, millor 
direcció i millor actor protagonista.  
Aquest setembre Fun Home s’ha estrenat 
al Teatre Condal, una producció de “No 
day but today” dirigida per Daniel Anglès, 
que a part de ser el director també surt al 
musical com a actor (Bruce Bechdel). 

Fun home és una adaptació de la 
novel·la gràfica autobiogràfica d’Alison 
Bechdel, que es va publicar l’any 2006 i 
va tenir molt èxit. 

L’Alison és una novel·lista gràfica que a 
partir de la mort del seu pare comença 
a recordar la relació que tenia amb ell i 
els secrets que ell amagava. L’història 
es mou en el passat i el present, 
l’Alison va recordant els moments de la 
seva infància que passava a casa amb 
els seus germans, jugant a l’empresa 
funerària familiar i la seva joventut, 
quan va a la universitat i comença la 
seva primera relació. Durant aquestes 

etapes de la seva vida veiem com 
l’Alison va descobrint la seva 

sexualitat i se n’adonarà que 
el seu pare també era 
homosexual. És el primer 
musical de Broadway amb 
una protagonista lesbiana. 

EL CONSELL DEL 
PROFESSOR

A Barcelona no és comú treballar 
amb nens en produccions grans 
com a s’ha fet a Fun Home. Molts 
estudiants de teatre ens trobem 
en la situació en que comencem 
treballar amb nens, i per això li 
hem demanat consell a l’Esther 
Pérez. 
La fita per als docents de nens 
petits és que quan aquests nens i 
nenes siguin grans recordin aquella época com una de les més 
meravelloses que han viscut. Per poder aconseguir-ho, a les 
meves classes (sempre amb la meva humil opinió) intento posar 
en pràctica aquest punts: 
- "EMPATIA" amb els nens. Cada nen és únic i hem d'adaptar els 
continguts a cadascú d'ells segons les seves capacitats i 
aptituds. 
-Les CLASSES han de ser molt " DINÀMIQUES" ja que els petits 
son un torrent d'energia i no podem permetre l'avorriment. 
- Tota l'ACTIVITAT que fem amb ells ( a banda de ser lúdica i 
assolir els continguts treballats durant el curs) ha de ser molt 
"DIVERTIDA". Els nens han de sortir de classe molt contents, 
amb ganes de tornar al dia següent.

https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Lisa_Kron&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Lisa_Kron&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Jeanine_Tesori&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Lisa_Kron&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Lisa_Kron&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Jeanine_Tesori&action=edit&redlink=1
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ENTREVISTA

Com veus el futur del tetre musical per a les noves 
generacions d'estudiants que s'hi volen dedicar? 
A nivell artístic ho veig tot molt bé, veig molta llum. 
Perquè a totes les canteres de les escoles que hi ha ara 
mateix, almenys a Barcelona, la gent està pujant amb un 
nivell... Jo estic començant a donar classes a joves de 
15-16-17 i la gent canta, balla i interpreta i té una 
intuïció que no t'ho creus. Les ganes que hi ha, la 
disposició, la disciplina que ens posem nosaltres 
mateixos... La veritat és que crec que ens espera un gran 
futur a nivell artístic. El problema jo crec que és la 
indústria, que seguim sense tenir-ne en aquesta ciutat i 
crec que les noves generacions haurem de fer molta 
feina. Des d'on volem fer teatre, com volem fer teatre i 
per què volem fer teatre. I potser ens costarà una 
miqueta a nivell de productores, poder treure endavant 
projectes... Però si trobem la manera, el futur pot ser 
molt xulo, molt enriquidor i esperançador. 

Com vius el món del càsting? 
La veritat és que cada cop millor... Va 
haver un dia que en una xerrada a 
Aules vam estar comentant el 
món del càsting, i el Dani va dir 
que quan fas un càsting és 
com si tinguessis una balança 
i una banda és la frustració i 
l'altra és l'aprenentatge i la 
bona experiència. I jo sempre 
intento prendre totes les 
decis ions en la d irecció 
d'aprenentatge de la balança. 
Per exemple, no em deixaré 
les coses per última hora, 
com a mínim començaré a 
treballar un mes abans o 
així per poder tenir el 
material ben passat pel 
cos i super disponible, 
i que en el moment si 
m ' h o d e m a n e n 
p u g u i v a r i a r 
coses.

CLARA SOLÉ 
L’actriu que dóna vida a l’Alison   
jove a Fun Home

Sempre preparo els materials amb una proposta 
interpretativa (intento) potent i que es vegi el major 
ventall de coses que puc oferir. Tot i així hi ha nervis, 
i frustracions que cal que aïllem. Per exemple, en un 
workshop veure la resta pot ser motivador o 
frustrant, perquè penses que no hi arribes o perquè 
penses que ets millor que la resta. I crec que les 
dues coses són negatives, crec que tu simplement 
has d'oferir el millor de tu. I per la resta, intento 
posar-me una capa d'impermeabilitat perquè tot em 
rellisqui per no marxar amb la frustració i perquè 
l'experiència s'ho valgui.  

Com vas entrar al projecte de Fun Home? 
Doncs jo acabava de fer el taller de 3r, i llavors el 
Dani em va trucar i em va dir que si podia anar a 
l'escola una hora abans de tornar a fer aquest taller, 
que era Kiss Me Kate, i em demanava que anés allà 
davant de l'escola. I em va dir directament que em 

volia a mi, em va explicar el projecte, la gent que 
seríem... I jo vaig caure de cul a terra totalment, 

vull dir hola què tal? No vaig fer audició ni 
prova ni res. Visc amb l'avantatge que he 
estudiat en una escola on tota aquesta gent 
està en actiu i són gent que promouen els 

joves artistes i els donen empenta perquè 
comencin i perquè facin coses. I per això 

sempre li estaré molt agraïda al 
Dani i a tota la gent de l'escola.  

Com vius el fet de fer 7 
funcions per setmana? 

S u p e r b é , e s t i c 
e n c a n t a d a . E l s 

dobletes són una 
m i c a c a n s a t s 

però alegria! 
Sortir de casa 
i pensar que 
me'n vaig al 
teatre a fer 
funció és un 
s o m n i f e t 
realitat.  

Adria Andreu Gonzalez
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ENTREVISTA

Aquest és el moment de cuidar el cos i és com 
un neutre perquè el cos estigui disponible. I com 
que les funcions són al vespre, acostumo a venir 
ja amb la veu escalfada. Però sí que m’agrada 
fer uns exercicis de Lax Vox abans de començar 
i sentir que tinc la veu lliure. 

A F u n H o m e e s t r a c t a e l t e m a d e 
l’homosexualitat en un context en què es veu 
com un tema tabú. Actualment, creus que 
encara es veu així? 
És que és molt fort el contrast en què viuen els 
dos personatges principals (el pare i l’Alison), 
pel pare sí que és un tabú, però a l’Alison no li 
costa acceptar-se. El que sí que crec és que en 
l’actualitat no estem en el punt del pare però 
encara no estem en el punt de facilitat que té 
l’Alison. A nivell social, és a dir, quan jo he tingut 
not íc ia que algun amic/ga meu/va és 
homosexual ho he viscut d’una manera molt 
lliure, perquè ja ho acceptem. Tot i així jo m’he 
trobat en persona que quan m’ha agradat algú 
del mateix sexe, els màxims prejudicis han anat 
cap a mi mateixa. Em penso que sóc super 
liberal, lliure i oberta i en realitat no, en realitat 
tinc prejudicis que envers els altres no els 
col·loco però envers a mi sí. Tots volem 
ensenyar que som oberts, però a l’hora de la 

veritat… no sé què dir-te. 

De tots els missatges 
que transmet l’obra, 
quin és el més important 
per a tu o amb quin et 
quedaries? 
Aquest sí que el tinc clar. 
Jo crec que el missatge 
amb què em quedo és 
q u e l ’ i m p o r t a n t é s 
acceptar-te tal com ets 
amb tots els pros i 
c o n t r e s s i é s q u e 
existeixen pros i contres. 
Que no deixis de fer res i 
que no deixis de ser qui 
ets per por als altres. 
Entendre que cadascú té 
els seus processos de 
reconeixement personal i 
de viure les coses, que 
cadascú té el seu temps, 
que cadascú és cadascú i 
que no deixem de fer res 
per por. I ja està. 

A Fun Home interpretes l’Alison jove. Quin tipus de 
treball heu fet amb les actrius que interpreten 
l’Alison nena i l’adulta? 
Què guai la pregunta. La cosa és que aquest musical té 
la particularitat que estem interpretant una persona 
que existeix, que és real. Aleshores la Mariona sí que 
va fer una recerca important d’entrevistes d’ella: com 
es mou, com s’expressa… Perquè en el còmic l’edat 
adulta no surt. I la cosa és que l’Alison Bechdel real és 
bastant austera, és poc expressiva.  
Jo vaig mirar-me molt el còmic. Vaig mirar-me molt 
les vinyetes: quines posicions agafava… Després ja em 
vaig anar guiant per intuïció meva i també amb l’ajuda 
de l’Òscar sobretot. Em va demanar que observés molt 
a les nenes i a la Mariona: les seves tendències 
físiques, com reien, com tot. Llavors vaig intentar fer 
un apropament físic cap a la Mariona i un apropament 
energètic cap a les nenes. La veritat és que ha estat un 
procés súper guapo i jo encara no l’he acabat, a les 
funcions segueixo descobrint molt l’Alison i crec que 
mai deixarem de 
descobrir-la. 

Com et prepares i 
et cuides física i 
vocalment per les 
funcions? 
No és una funció 
p a r t i c u l a r m e n t 
cansada. Té aquesta 
cosa que podria ser 
com cinema i no 
n e ce ss i ta m o l ta 
preparació. Tot i així, 
jo faig la meva, que 
m’agrada fer-la. 
Q u a n a r r i b o a l 
teatre, deixo les 
coses, pujo cap a 
d a l t i f a i g u n s 
quants estira-ments 
combinant exercicis 
de classe, ioga… 
durant uns 10-12 
minuts. 
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EL CARRER ÉS 
NOSTRE 

#SENSECENSURA

Els Balls de Dames i Vells, com s’anomenen al Camp 
de Tarragona, i el Balls de Malcasats, com s’anomenen 
al Penedés, són en definitiva el mateix: balls parlats 
populars de caràcter satíric amb un argument senzill i 
planer, amb un llenguatge còmic, amb al·lusions 
eròtiques, gests obscens i paraules malsonants. Els 
personatges que hi apareixen representen quatre 
parelles formades per unes dames joves i formoses, 
interpretades per homes, casades amb uns marits 
v e l l s i g a r r e p e s , 
interpretats per dones. 
També hi apareixen unes 
autoritats fingides: el 
mossèn, l’alcalde i un 
Guàrdia Civil o Municipal. 
Els temes que es tracten 
fan un repàs de tota 
l’actualitat social, política 
i estatal que destaca per 
ser censurable. El text 
e s t à f o r m a t p e r 
h e p t a s í l · l a b s q u e 
s ’ e s t r u c t u r e n a m b 
q u a r te te s d e q u a t re 
versos cada una. 
A Tarragona, el Ball de 
Dames i Vells, interpretat 
només per homes, troba 
la seva documentació més antiga l’any 1514. Desde 
aleshores ha patit múltiples censures, prohibicions per 
ser representat i amenaces. L’ última d’aquestes ha 
estat aquest any 2018, en plena llibertat d’expressió a 
les places i carrers de la ciutat de Tarragona. 
Apareixent a plaça amb les boques tapades amb 
mordaces, van escalar una representació que va 
culminar amb burles a ciutadans, crítiques punyents a 
l’acció policial de l’u d’octubre, l’aparició del 
personatge de Marta Sánchez a plaça, la decapitació 
de l’alcalde i el Guàrdia Civil i la crema d’un retrat del 
Felip VI. 

Pocs dies després, dos regidors Ciutadans emetien un 
comunicat amenaçador volent portar davant de la 
fiscalia als actors i el mestre del ball, Oriol Grau, per 
incitar a l’odi, cremar imatges de Felip VI i burlar-se de 
les ideologies polítiques contràries a les del ball; 
defensant, falsament, que el ball es financía amb 
diners públics.  
Formant part d’un ball de Dames i Vells i partícep del 
Ball de Dames i Vells de Tarragona l’any 2016, 

m’agradaria remarcar la 
imperiosa necessitat 
d’un ball parlat satíric. 
El fet de riure’s d’un 
mateix, un cop l’any i 
d ’ u n a f o r m a t a n t 
genuïna, ajuda a la 
societat a veure un 
altre punt de vista 
totalment contrari i 
necessari per combatre 
l’autocensura.  
De la mateixa manera, 
ens cal qüestionar-nos 
i reflexionar sobre el 
panorama cultural que 
estem viv int. Si la 
cultura és tractada 
com es mereix. Enlloc 

d’utilitzar les representacions teatrals com a punt de 
trobada per compartir una sèrie d’idees i expressions, 
ens limitem a censurar constant-ment allò que no és 
del nostre agrat o ens resulta ofensiu. Fa uns mesos la 
pàgina de Facebook del teatre Tantarantana va ser 
tancada per un cartell promocional de l’obra “ 
Masticar Hielo” perquè hi apareixia un cul. Amb 
Dames i Vells van intentar censurar una sèrie 
d’expressions   i fets. Ens estem inventant res? No 
estem plasmant la realitat existent en un espai 
escènic? Si el que volem és censurar les poques vies 
lliures d’expressió que ens queden, com els carrers i 
els teatres, anem per bon camí.  

#SENSECENSURA 
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CRÍTICAMAREMAR

Al programa de mà 
de Maremar hi diu: 

La nostra intenció ha 
estat adaptar aquest 
drama a l'actualitat tot 
duent-lo al món desolat 
d e ls re f u g i a ts , le s 
pateres, els camps, els 
rescats, els voluntaris, 
e l s t r a f i c a n t s d e 
p e r s o n e s : U l i s s e s 
actuals que cerquen 
enmig del mar de la 
vida un lloc de refugi i 
d'escalf per a ells i les 
seves famílies.  

I és que és increïble com una història escrita fa tant de 
temps pot ser tan actual.  
Dagoll Dagom ha aprofitat la seva connexió amb el mar 
(Maricel) i s'ha basat en Pèricles, de William Shakespeare. 
I amb cançons de Lluís Llach (molt ben arranjades per 
Andreu Gallén) i amb les espectaculars coreografies 
d’Ariadna Peya, la companyia ha creat un espectacle que 
és com un crit que totes hauríem d'escoltar. Un crit que 
comença al principi de la funció i que et deixa un eco dins 
del cap quan surts del teatre.  
I tot això gràcies als actors i ballarins, que van tots a una i 
que emocionen, especialment Mercè Martínez (que narra 
la història d'una manera impecable) i Elena Tarrats (que 
deixa sense alè des de la primera nota que canta)  

Si voleu gaudir de Maremar, aneu-hi amb la ment 
desperta i el cor obert.  

Adria Andreu Gonzalez
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	 	 On ho puc veure?


EL MOS 
Què us ve de gust avui? 

Pensa en els moments més intensos i/o vergonyosos de la teva vida. 
En quina època es concentren la majoria? En la pubertat. Tots l'hem 
passat, la passarem o l'estem passant. Alguna cosa es desperta dins 
nostre. El cos et canvia, avorreixes els teus pares i sorgeixen els 
primers enamoraments. És una època de nous començaments, de 
canvis inexplicables i sobretot, de sentir-nos sols. Així que, perquè 
voler repetir-ho? 

Dos humoristes estatunidencs han volgut posar fi al silenci i explicar 
en una sèrie d'animació les seves vivències d'adolescents. I de 
forma terapèutica, veure personatges passar per això, ens fa sentir 
m e n y s s o l s .  B i g  M o u t h  é s u n a s è r i e c r e a d a 
per Nick Kroll i Andrew Goldberg que parla sobre la vida de nens de 
13 anys i com s'enfronten als canvis que estan patint. Aprofitant que 
aquest octubre han tret la segona temporada, necessitava cridar als 
quatre vents que aquesta meravella existia i parlar-vos d'alguns dels 
que considero ELS MILLORS MOMENTS. 

La masturbació, la menstruació, l'orientació sexual, la vergonya, la 
depressió o l'avortament són alguns temes que tracta la sèrie de 
Netflix. El fet que sigui en format d'animació dóna molta més 
llibertat a l'hora de tractar aquests temes. Com donen vida a 
aquesta època? EN FORMAT MUSICAL!! I com a  frikifans  d'aquest 
gran gènere, això ens encanta! Anem a veure alguns exemples.

Fitxa tècnica 

Títol: Big Mouth 
Any: 2017 
Temporades: 2 temporades 
País: Estats Units 
Creadors: Nick Kroll, Andrew 
Goldberg, Jennifer Fleckett i 
Mark Levin 
Gènere: Animació

EL MOS

Adria Andreu Gonzalez
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Què hi ha més depressiu que anar mirant 
per la finestra en un cotxe en marxa 
escoltant “Everybody Hurts”?  

A la petita Jenny li ve la regla en una 
excursió de l’escola quan portava PANTALONS BLANCS! 
els grans enemics de les dones en aquests dies. Acosteu-
vos a la dona que tingueu al costat i pregunteu-li la 
història del dia que els hi va venir la regla. Hi ha relats 
realment aterridors. I què millor que un tampó gegant 
per mostrar aquest dolor? La cançó està interpretada pel 
mateix grup R.E.M. com a paròdia de la seva cançó 
estrella “Everybody Hurts” i la veritat, no sé quina és més 
èpica. 

“Come and join in the fun, 
say hello to tight buns 
And goodbye vaginas 

Be gay, totally gay 
Be a bright and shining 

rainbow 
Yes you'll find your new 

identity in the  
LGBT community”

Moments musicals

EVERYBODY BLEEDS
Temporada 1 Episodi 2

TOTALLY GAY

Temporada 1 Episodi 3

EL MOS

“Cause everybody bleeds 
From time to time 

So let it flow 
Friendships fall apart 

And leave a shameful stain 
On the white pants  

of your heart”

L'Andrew està descobrint la seva sexualitat 
quan una petita sensació li apareix en veure el 
nou tràiler de la pel·lícula de moda, protagonitzada 
per Dwayne "The rock" Johnson.  

Els músculs prominents del protagonista li criden una 
gran pregunta: "Sóc homosexual?". En la seva cerca de 
r e s p o s t e s e s t o p a a m b e l f a n t a s m a 
de  Freddie  Mercury  que li canta una cançó sobre 
l'homosexualitat al més pur estil Queen.

Adria Andreu Gonzalez
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Com a dona, almenys en la meva 
experiència, el xoc d'entrar al vestidor 
d'un balneari o gimnàs i veure tantes 
dones amb cossos diferents passejant-se 
amb tanta comoditat, és real.  

La teoria sempre és més fàcil que la 
pràctica. Dir "Estimo el meu cos" només són paraules quan 
tens al teu voltant mil imatges de cossos modelats (i poso 
modelats per no dir operats), és sempre difícil comparar-te o 
sentir-te normal o sexy. Per aquest motiu, aquesta cançó és 
tan important. Aquí també entrem en el debat de com mostrar 
aquestes nenes de 13 anys despullades. Amb el recurs de 
l'animació és més fàcil, però la figura femenina està tan 
sexualitzada que no és tasca senzilla.

No es tracta d’una tema musical sinó d’un episodi 
sencer. Planned parenthood és una organització 
americana sense ànim de lucre que proveeix 
serveis de salut sexual. Dins el debat Prolife, 
l’organització és una de les més criticades pel fet 
de proporcionar avortaments. Ens presenten l’episodi a la 
classe d’Educació Sexual en la qual els nens ensenyen al seu 
propi professor tot el que saben sobre Planned parenthood. El 
capítol es divideix en diferents paròdies de pel·lícules i 
programes de televisió com ara Star Wars, Woody Allen o The 
Batchelorette; explicant les diferents funcions de 
l’organització. 

PLANNED PARENTHOOD
Temporada 2 Episodi 2

EL MOS
I LOVE MY BODY

Temporada 2 Episodi 2

“I love my body 
I love it all 

Every wrinkle, pimple, 
dimple big or small 
My booty is a beauty 

My boobs are works of art”

Adria Andreu Gonzalez
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L’ESDEVENIMENT
DÓNA’M VEU, 
DONA AMB VEU 

La poca visibilització de les dones a les arts 
escèniques no és un tema nou, i per sort i 
per desgràcia és un tema que avui en dia 
s'escolta pels carrers de la ciutat. Diferents 
sales de teatre actuen per canviar-ho, i 
aquest és el cas de la Sala Fènix. La Sala 
Fènix ens presenta el festival 'Dóna'm veu, 
dona amb veu' on tota la programació 
principal de la tardor a la sala està dirigida, 
produïda i protagonitzada per dones. 

La sala Fènix és la sala que s'autoanomena 
l'alternativa de l'alternativa. La podem 
trobar amagada pels carrerons del Paral·lel 
i només entrar-hi tens la sensació de ser 
dins un món diferent. Felipe Cabezas i 
Isabella Pintani són les encarregades de la 
direcció artística i principalment podem 
trobar-hi monòlegs, tertúlies, cabarets i 
exposicions. És una sala compromesa 
socialment amb el seu entorn i que 
programa coses que potser no pots trobar 
enlloc més de Barcelona. 

Durant el festival 'Dóna'm veu, dona amb 
veu' es van programar vuit obres: 
'Constelaciones', 'Triologia', 'Mirta en 
espera', 'Frida Kahlo. Viva la vida', No es 
país para negras', 'Cándida', 'Cabaret 
Lecoo' i 'Mi vecindario'. Només les tres 
últimes les podeu gaudir encara, si voleu, 
podreu trobar entrades al portal escena25. 

'Mi vecindario' és 
u n a c o m è d i a 
original de Luz 
Domínguez on 
també fa d'actriu. 
És una comèdia 
q u e p a r l a d e 
llibertat i d'empoderament per a ser qui 
volem ser. 'Cabaret Lecoo' és una obra 
dirigida i produïda per Elena Visus, un 
cabaret que ens transporta a la Barcelona 
vella, concretament al Raval, on els joglars 
seran els nostres acompanyants. 

Finalment, fóra de la sala d'espectacles, 
torbarem l'exposició de fotografies 'Dóna'm 
llum'. Una exposició protagonitzada pels 
retrats de totes les dones que han passat 
per la sala Fènix, incloent-hi les mateixes 
del festival. Una exposició a càrrec del 
fotògraf Josep Tobella. 

Si tens ganes de veure una cosa diferent a 
la vegada que t'impliques socialment a la 
teva ciutat no et perdis 'Dóna'm veu, dona 
amb veu'. 

Adria Andreu Gonzalez
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ANYS 
MEMOFESTEJATS

EL RACÓ DE L’ALBENI

Tots i totes ens fem grans. 
É s u n a l l e i d e v i d a 
imposada pel Nostre 
Senyor Pare (Antonio en el 
m e u c a s ) , i h e m 
d’aprendre a conviure amb 
a q u e st a i r re f re n a b le 
successió d’anys, dies i 
hores. Per aquest motiu 
és maco feste jar-ho! 
A g r a i n t u n a n y m é s 
d ’anècdotes , l l i çons , 
fantas ies i columnes 
Memoryanes. 
A cada revista es farà 
menció dels aniversaris a 
recordar al llarg del mes. 
També s’expl icarà la 
reunió commemorativa 
d’algun d’ells, en aquest 
cas ens traslladarem al 
Juny del 2018, però això ho 
trobareu al final d’aquest 
apartat.

Punts descriptius 
del festeig 

D9 
Riures 

Mirades 
Afecte 
Platja 

Acrobàcies asfàltiques 
Desconeguts Coneguts 

Autèntiques 
Reals

• Laia López (01-11-95) . MemoArtista . Ex alumne Memory. 
Imprevisible. 

• Andrea Gómez (02-11-98). MemoArtista, 2on de FIP. Una 
mica Ariana Grande. 

• Carles Jiménez (06-11-99). MemoArtista, 1⁄2 2on de FIP. 
Cabell rinxolat i Grease. 

• Aina Lluch (14-11-98). MemoArtista + NoMemoArtista del 
doblatge, 3er de FIP. Comenta la llegenda que va compartir 
classe amb la primera generació Memory. 

• Laura Mentuy (29-11-97). MemoArtista, 1⁄4 de FIP. Li agraden 
les cabres.

FAS-ANYS NOVEMBRE 2018

DESCRIPCIÓ MEMOFESTEIG JUNY 
Persones festejades: 

• Marina Girona (24-06-98). Memoartista, 3er de FIP. Dobladora 
original, al castellà, de Mickey Mouse. 

• Judit Batchelli (26-06-98). Memoartista, 3er de FIP. Sempre 
atenta i és de Banyoles.

EL RACÓ  
DE L’ALBENI

Adria Andreu Gonzalez
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MEMOCONSELLS PER L’ARTISTA

1 
”Les cames maques ballarines? No 
t’estressis, mica en mica”.

2 
”Alegria, alegria! Que la vida són dos dies”.

3 
“Epa! Que tan sols és la punta del iglú, 
el restant és més feixuc”.

4 
“Dale a tu cuerpo alegria macarena, que tu 
cuerpo -silenci- Dale a tu cuerpo…”

5 
“Capteu l’energia de Dublinesos i 
aprendreu a estimar”.

EL RACÓ DE L’ALBENI
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MEMOHORÒSCOP

ÀRIES (20 de Març al 19 
d’Abril) 

Ves amb cura a l’aula de Jazz. Les 
goteres estan rebels i en qualsevol 
moment... PLAFFF!

TAURE (20 d’Abril al 20 de 
Maig) 

Aquest mes tindràs una bona sorpresa! 
Del Spar al Memory i del Memory al Spar, 
et tornaràs una promesa.

CRANC (22 de Juny al 22 
de Juliol) 

Un dia d’aquests, després d’obrir la porta 
de Memory amb el seu “Glin-Glen”, 

Hèctor et rebrà amb un crit estrident.

BESSONS (21 de Maig al 21 
de Juny) 

Sorprenent però cert... L’amor de la teva vida, 
t’està esperant. Tan sols has de treure el cap 
per la finestra de la cabina i allà hi serà.

VERGE (24 d’Agost al 22 de 
Setembre) 

A Fòrum una crítica hauràs de comentar. 
Vigila... Que per sempre més seràs 
recordat.

LLEÓ (23 de Juliol al 23 
d’Agost) 

Al tantu amb les imperfeccions. Recorda 
que la tele verda ho grava tot pels 
superiors.

ESCORPIÓ (23 d’Octubre 
al 21 de Novembre) 

Al magatzem hauràs d’anar, els monos de 
mecànic necessitaràs.

BALANÇA (23 de Setembre 
al 22 d’Octubre) 

El greix de la persiana t’empastifarà. 
Calma. Cillit Bang.

EL RACÓ DE L’ALBENI
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MEMOHORÒSCOP

SAGITARI (22 de Novembre 
al 21 de Desembre) 

Al Instagram Memory t’etiquetaran, d’una 
sessió de Confidències es tractarà.

C A P R I C O R N ( 2 2 d e 
Desembre al 18 de Gener) 

Cada dia tindràs lloc per dinar, però a 
canvi al Marc Torres hauràs de fer callar.

PEIXOS (18 de Febrer al 
19 de Març) 

Una pantera rosa demanaràs i encallada a 
la màquina es quedarà.

AQUARI (19 de Gener al 17 
de Febrer) 

Aquest mes no tindràs gaire activitat sexual, 
però en tindràs una digne de recordar. La 
persona amb qui ho viuràs a Memory està.

EL RACÓ DE L’ALBENI
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Com alguns ja sabreu... Les revistes Memory volen! Però no per la seva 
venda, no... LES MANGUEN / ROBEN / PISPEN / AFOTEGEN (aquest últim 
no entraria com a sinònim, però si que es cert que acaben en mal estat. 
Que no passi, gràcies). Així que, valorant una llarga llista d’opcions 
possibles, he decidit iniciar la recerca i captura imminent del 
MEMOLLADRE.

LA REFLEXIÓ 

L’escola Memory no disposa de 
càmeres de seguretat, o pot ser si 
(QUI x 3) sap, però si la primera 
afirmació és correcte... Capturar 
AL MEMOLLADRE no és tasca 
fàcil. Per petites pistes que EL 
MEMOLLADRE ens ha anat 
deixant , de forma muNcho 
inconsiciente, sospitem que prové 
de terres ALEMANYES. 
Hi ha testimonis. Sé que us ho 
heu estat qüestionant des de un 
inici, no patiu, és normal. I 
aquests, ens han ajudat a crear 
un retratu robote del delinqüent, 
però és tan poc conclusiu que ens 
veiem amb l’obligació de mostrar-
vos-ho entre pigments difuminats. 

Creiem que EL MEMOLLADRE 
és...

ATRAPEM AL 
MEMOLLADRE

EL RACÓ DE L’ALBENI
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MEMOVOCABLE 
LA CULTURA DE LA PARLA

Ei. Que tal? Si,Si TU! Eh! Però què vol dir aquest somriure tímid? MOSTRA LES DENTS 
AL MÓN HOME! (O geniva, (QUI X 3), sap). 

En aquest maco mes de Novembre, sereu captivats/des per TRES nous conceptes / 
paraules / verbalitzacions / lletres lligades / cantarelles parlades. És probable que 
sigueu desconeixedors d’algunes de les terminologies esmentades, no patiu, poc a 
poc... 

Com dirien a un poble: “No fóra que el jovent pequi de incultura i promiscuïtat”. Per 
aquest motiu, una dona jove i saboría, us adoctrinarà lenta i punyentment.

Careculoide:  

Humà amb galtes 
de natja.

Ens:  
Matèria digna i 
respectable / 

humà / persona.

Pillastrot/a:  

Ens careculoide.

LES TRES NOVES CANTARELLES PARLADES SÓN…

EL RACÓ DE L’ALBENI
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QUÈ FAN ELS  
NOSTRES COMPANYS? 

PROMOCIÓ ALUMNES

Madein, el musical 

P o d re u g a u d i r d ’ a q u e s t 
musical dissabtes a les 17h i 
diumenges a les 12h fins el dia 
9 de desembre al Teatre Gaudí! 
No us ho podeu perdre! 

Hi podreu veure a: Bruna 
Artigal, Judit Batchelli, Ferran 
Rull, Albert Artigas, Aina Lluch, 
Carla Mir i Adrià Andreu. 

Patró 

D i r i g i t p e r l a n o s t r a 
estimada professora, Ester 
Cort, a aquesta obra hi 
podreu veure la Marta 
Marín, alumna de 3r de FIP. 
Podreu veure-la en acció el 
dia 14 de desembre a les 
20:30h a la Sala Sandaru.

Els tres porquets 

P o d re u v e u re e l n o s t re 
company, Carles Jiménez, del 
15 de desembre al 17 de febrer, 
d i s s a b t e s a l e s 1 7 h i 
diumenges a les 12h al Teatre 
Gaudí fent aquest musical. No 
us el perdeu!

Adria Andreu Gonzalez
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L’EQUIP DE 
MEMORY.ART

BRUNA ARTIGAL 
Direcció i redacció

AINA LLUCH 
Direcció i redacció

JUDIT BATCHELLI 
Direcció i redacció
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ADRIÀ ANDREU 
Disseny i fotografia

ANNA MOSEGUÍ 
El Mos, disseny i fotografia

ALBENI ARANDA 
El racó de l’Albeni CARLA MIR 

Redacció

Adria Andreu Gonzalez
22



MARC TORRAS 
#sensecensura

ANDREA MÁRQUEZ 
Redacció, disseny i fotografia

CLAUDIA VEGA 
Fotografia

• Xavi Casan 
• Sònia Rodríguez 
• Esther Pérez 
• Escola Memory
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