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DESCOBREIX

Segur que ben aviat se us presenta un càsting i us 
venen al cap moltes de les preguntes que sovint ens 
qüestionem abans de fer-lo; Com vaig vestida? A 
quina hora he d'arribar? Com escalfo? Avui però, 
donem focus a una de les preguntes més 
importants: Com em preparo les cançons i/o 
monòlegs? Donant per fet que cal tenir el text dels 
dos molt ben après, és més interessant dur dues 
propostes escèniques diferents (modulables 
sempre, evidentment) per cada cançó/monòleg. No 
anar al càsting només amb la cançó apresa i ser "un 
full en blanc", d'aquesta manera, anirem de ben 
segur molt més ben preparats i amb unes propostes 
més fermes que ens faran tenir més seguretat a 
l'hora d'encarar el càsting. La predisposició i la 
implicació sempre són punts a favor! Molta merda 
en els següents càstings! 

Adria Andreu Gonzalez

2



SUMARI

COM PUC ACCEDIR A UN CÀSTING? 4

POE 6

ENTREVISTA: NÚRIA LLAUSÍ

#SENSECENSURA

CRÍTICA: CARRIE

EL MOS

ESDEVENIMENT: CONCERT LEONARD BERNSTEIN

EL RACÓ DE L’ALBENI

PROMOCIÓ ALUMNES

8

11

12

13

15

16

20

VOLS PROMOCIONAR EL TEU ESPECTACLE? 

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

3



Li hem preguntat a la Cindy 
Izzillo, pianista i directora 
de cant coral a Memory, 
com hem d’anar preparats 
a un càsting. 

Pel que fa a les audicions de 
musicals has de saber triar molt bé la cançó 
que interpretaràs per poder demostrar al 
màxim les teves possibilitats i que sigui adient 
al rol o musical pel qual estàs fent el càsting 
(no portis una ària lírica si audiciones per 
Rent!) de manera que permeti que es valori al 
màxim la veu i la interpretació. 

ARTICLECOM PUC ACCEDIR 
A UN CÀSTING?

Hi ha diverses formes de trobar ofertes de 
càsting que s’adaptin al teu perfil. Una, per 
començar, seria la cerca a pàgines web 
especialitzades. Algunes d’aquestes webs 
demanen un registre mentre que d’altres donen 
un accés completament ll iure als seus 
continguts. Les més populars i, per tant, més 
utilitzades són Solo actores, Casting.es, 
Yatecasting, Clandestino Actores, Solocastings, 
QuienTV, etc. A continuació detallem com 
funcionen algunes d’aquestes. 

'Soloactores.com' en aquest portal pots escollir la 
província on vols realitzar el càsting i la categoria 
o el tipus de projecte que t’interessa. A banda de 
càst ings , també pots t robar agències , 
representants, productors o ofertes laborals a 
escoles, institucions o esdeveniments culturals, 
entre d’altres. Quan realitzis una cerca, et sortirà 
una llista amb diferents ofertes. A cadascuna 
s’especifica la remuneració, el tipus d’espectacle 
o projecte, el lloc concret on es realitzarà, les 
dades de contacte i una petita descripció amb 
una sèrie de requisits, com ara l’edat. Si trobes 
una oferta que t’interessa, l’únic que ha de fer és 
posar-te en contacte per correu electrònic amb 
els encarregats del projecte, sense necessitat de 
registrar-te a la pàgina web. 

'Casting.es' Es tracta d’una plataforma que no 
només dona informació als actors i actrius sobre 
les ofertes laborals que sorgeixen a diversos 
països, sinó que també permet que aquests es 
promocionin perquè els productors puguin trobar 
directament el perfil que necessitin. A la cerca de 
càstings podràs especificar edat, sexe i camp 
artístic per trobar tan sols les ofertes que més 
s’adaptin a tu. 

EL CONSELL DEL 
PROFESSOR

Pel que fa a l’autopromoció que aquesta 
web permet fer, caldrà registrar-se dient 
e l n o m , e l c o r r e u e l e c t r ò n i c , 
l’especialitat artística i el sexe. Un cop fet 
el registre et permetrà crear un book 
amb tota la teva informació, algunes 
fotos, el teu lloc de residència, la 
formació cursada, els anys d’experiència 
laboral i altres dades. 

Una altra via per assabentar-te dels 
càstings que es puguin realitzar al teu 
voltant és a través de les xarxes socials. 
Per exemple, a Facebook trobem un grup 
que es diu: ‘CÀSTINGS DE CATALUNYA 
PER ACTORS DE TEATRE I CINE’ on la 
gent que hi forma part va penjant 
informació sobre audicions. També es 
pot utilitzar a la inversa, és a dir, com a 
actor o actriu pots penjar el teu material 
(fotos, vídeobook, etc.) per donar-te a 
conèixer i que puguin contactar 
directament amb tu si algú està 
interessat en el teu perfil. Per utilitzar 
aquesta plataforma, l’únic que has de fer 

http://www.soloactores.com/
http://www.casting.es/
http://es.yatecasting.com/formacion/
https://www.clandestinodeactores.com/
http://www.solocastings.es/
http://www.quientv.es/
http://soloactores.com/
http://www.casting.es/
http://www.soloactores.com/
http://www.casting.es/
http://es.yatecasting.com/formacion/
https://www.clandestinodeactores.com/
http://www.solocastings.es/
http://www.quientv.es/
http://soloactores.com/
http://www.casting.es/
https://www.facebook.com/groups/46891682063/
https://www.facebook.com/groups/46891682063/
https://www.facebook.com/groups/46891682063/
https://www.facebook.com/groups/46891682063/
https://www.facebook.com/groups/46891682063/
https://www.facebook.com/groups/46891682063/
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L’avantatge d’aquesta via és la facilitat 
de posar-te en contacte amb les 
persones que pengen ofertes, per 
demanar més informació sobre el 
càsting. L’inconvenient és que tothom 
que formi part del grup pot fer 
publicacions i a vegades se’t pot 
passar alguna oferta de càsting per la 
gran quantitat de coses que es pengen 
per iòdicament . Cont inuant per 
aquesta línia, també pots estar al dia 
d e l s c à s t i n g s s e g u i n t a l e s 
productores i/o companyies de teatre 
que coneguis, a través de Facebook, 
Instagram o Twitter, ja que quan 
convoquin audicions el primer que 
faran serà compartir-ho a les seves 
xarxes socials. Algunes de les 
productores, en aquest cas, de teatre 
musical, que pots seguir són: Origen 
Produccions (El despertar de la 
Primavera), Stage Entertainment 
Spain (El rey León, Anastasia) o 
SOMProduce (BIlly Elliot, West Side 
Story), entre moltes altres. 

Per acabar, si ets alumne/a Memory, 
tens una forma molt senzilla per 
assabentar-te d’alguns càstings 
(principalment a Barcelona). 

Vés al suro que hi ha al final del passadís, a 
continuació de la recepció (al costat de la 
màquina de menjar), i allà trobaràs diversos 
fulls penjats amb ofertes de càsting que et 
poden interessar i que des de l’escola posen 
a la nostra disposició. Estigues pendent cada 
setmana de si posen noves ofertes i així 
tindràs opció a poder presentar-te a un major 
nombre d’audicions. 

En tots els casos, el procediment per accedir 
a un càsting normalment és el següent: et 
demanen que els enviïs material teu per 
correu electrònic (acostuma a ser foto de cos 
i de cara, currículum i videobook, si en tens). 
Un cop ho han vist, si els agrades i creuen 
que pots donar el perfil que estan buscant, et 
convoquen per una audició presencial. 
Llavors, t’especifiquen què volen que et 
preparis (una cançó, un monòleg, etc.) 
depenent del tipus de càsting. Després 
només queda que vagis al càsting amb el 
material ben preparat, tranquil/a i confiant 
que ho faràs el millor que puguis. I sobretot, 
no tinguis expectatives ni positives ni 
negatives, vés únicament amb la intenció de 
passar-t’ho bé i aprofitar l’experiència. Si 
després t’agafen, serà una gran alegria, però 
si no és el cas, no passa res, hi haurà molts 
més càstings! 
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ARTICLE

POE 
El cabaret macabre

Ara fa 3 anys que la companyia Gataro estrenava una versió de "Flor de nit", amb la qual van 
guanyar el Premi Butaca al millor musical. Aquest any, celebren els seus 20 anys, i ho fan 
versionant "Poe", un altre musical de Dagoll Dagom. 
Gataro va sorgir l'any 1998 i la van crear Víctor Álvaro i Savina Figuera, amb la intenció de 
poder convinar diferents disciplines artístiques en els seus espectacles. Es van estrenar amb 
una obra de Lorca: "Los 
sueños de mi prima Aurelia", 
i van rebre un premi de la 
M o s t r a d e T e a t r e d e 
B a r c e l o n a a l m i l l o r 
muntatge. Des d'aleshores, 
han produït obres com Flor 
de Nit, El casament dels 
petitburgesos, Ay, Carmela! o 
The Black Rider. 
Poe, és un musical basat en 
els relats d'Edgar Allan Poe. 
El text és de Joan Lluís Bozzo 
i la música d'Òscar Roig. Es 
va estrenar l'any 2002 al 
Teatre Poliorama per la 
companyia Dagoll Dagom. 
E ra l a 1 6 a o b ra d e l a 
companyia i van apostar per 
una dramatúrgia pròpia. El 
resultat va ser un musical 
que tracta el terror de forma 
poètica, d'acord amb les 
paraules de Poe. 

"Aquest espectacle és un 
tribut al poeta i visionari que 
ens va iniciar en el misteri i 
en el plaer de l'angoixa i va 
saber, com ningú, trobar un 
punt de llum resplendent 
enmig de la nostra part més 
obscura." Bozzo, 2002. 
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Convidat per una misteriosa carta, el jove Nicholas torna a casa 
del seu amic d'infància Ròderic per retrobar el seu primer amor, 
la melancòlica Madeline. Però ja res no és igual, el paisatge és 
àrid, el llac s'ha assecat, tota la casa sembla podrida, i es diria 
que el temps no és l'únic responsable d'aquests canvis. Però, 
qui governa realment la casa? El Doctor Valdemar? La 
majordoma borratxa? Els malaltissos germans? O els esperits 
dels avantpassats que descansen sota els seus peus? Potser és 
la casa qui els manté a tots captius. 
Edgar Allan Poe (1809-1849) va ser un escriptor romàntic nord-
americà conegut sobretot pels seus relats fantàstics i de terror. 
Era un home orfe, pobre i amb addicció a les drogues, i tot això 
va deixar empremta a la seva obra. De fet, és considerat el pare 
del terror psicològic, però Poe també ens ensenya el terror més 
macabre. Algunes de les seves obres més importants són: 
"Manuscrit trobat en una ampolla", "El gat negre", i "La caiguda 
de la casa Usher".  
Aquest últim és un dels principals contes en què se centra el 
musical. 
La companyia Gataro té la seu al teatre Almeria, una sala que es 
va reobrir l'any 2009, després d'haver estat un bingo des dels 
anys setanta. El teatre va obrir les seves portes el 2009 amb "5 
noies i un vestit", una comèdia d'Allan Ball. L'Almeria està obert 
a muntatges d'altres companyies que vulguin fer obres de 
qualitat sense renunciar al sentit comercial, és a dir, que siguin 
atractives als espectadors combinant teatre, música i dansa. 
En aquesta versió de Poe a l'Almeria teatre hi podrem trobar 
treballant junts generacions molt joves amb generacions més 
experimentades, podrem veure la Patricia Paisal compartint 
escenari amb l'Aina Vallès, ex-memory del recorregut 
professional. Nosaltres ja tenim les nostres entrades, a què 
espereu? 

ARTICLE
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Com veus el futur del teatre musical pels joves que estan 
estudiant? 
Molt bé. Perquè hi ha una cosa molt positiva 
que crec que fins ara no estava passant, que 
es valora molt en un càsting que és ser jove, 
perquè fins ara amb les mateixes condicions 
laborals potser preferien agafar a algú amb 
més experiència i amb més nom perquè 
s'omplis el teatre, però com que ara tot és 
tant precari i cobraràs una merda tenint 50 
anys que 15, es valora molt més la il·lusió, el 
fet de saber que una persona està molt més 
disponible i més oberta, ara mateix Jana 
Gómez acaba d'estrenar Anastasia a Madrid 
amb 20 anys, Carrie el musical on torna a 
haver-hi gent jove com a El despertar de la 
primavera, que té ganes i ara mateix tenim el 
boom de les companyies teatrals, que tothom 
forma la seva companyia, i jo sincerament 
crec que estem sortint fornades molt 
afortunades de: no tenim por. Crec que és 
una mica això el que ens salvarà, és que ens 
és igual, si hem de treballar de cambrers 
deu dies a la setmana ho farem, i de 
cop i volta apareixerà l'oportunitat, 
però jo crec que sí que estem en un 
bon moment. 

Com vius el món del càsting? 
F a t a l . H o p o r t o m o l t 
malament. Em poso molt 
nerviosa, però el primer que 
penso és: "això que estàs a 
punt d'aconseguir ara 
mateix no ho tens, per 
t a n t s i n o h o 
a co n s e g u e i xe s q u a n 
surtis d'aquí la teva vida 
no haurà canviat".

ENTREVISTANÚRIA LLAUSÍ 
Actriu, cantant i compositora. Aquest any ha tret el 
seu primer disc: Ànteros.

Llavors això em deixa molt tranquil·la. I una 
altra cosa que em deixa tranquil·la és que en 
el món del càsting pot ser que ho petis o que 
facis el desastre de la teva vida, però res no 
canviarà. Perquè l'únic que faràs és crear una 
opinió en un moment concret. I no ho sé, jo 
també vaig pel carrer i penso que algú és 
guapo o lleig i no em canvia la vida. A més, 
també pot ser que facis un càsting i ho petis i 
després no t'agafin, pel que sigui. Jo crec que 
hem d'anar amb confiança i sentir-nos 
particulars. És a dir, si el que tu tens, que és 
sempre molt especial, a ells els funciona, 
meravel lós . Que no , doncs gràc ies . 
Evidentment, els nervis no te'ls treu ningú. 
Vull dir, jo entro a un càsting i em tremola tot. 
Però sí que és cert que quan realment m'ho 
crec molt fortament, em donen el paper. No 
vol dir que me'l donin sempre, però...  

Com sorgeix la idea d'Ànteros? 
Jo pateixo una ruptura l'estiu de 2016, i de cop 

i volta tinc la necessitat de fer una cançó 
sobre el que m'ha passat. Però com 

ens passa a tots, voler fer una cosa 
artística i exposar-me em va fer por, 
i per emmascarar-ho en vaig fer 12. 
De fet, no sé si ho recordeu però 
2016 va ser un any horrible, amb 
tota la gent del meu voltant va ser 

un any que volíem oblidar. I a 
l'estiu, tot el meu grup 

d'amigues de Badalona 
(jo sóc de Badalona) ho 
vam deixar amb les 
nostres parelles, i ens 
en vam anar a Calafell a 

l ' a p a r t a m e n t d ' u n a 
d'elles a plorar totes 
juntes. 

Adria Andreu Gonzalez
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ENTREVISTA

Aleshores, tenia molt de 
material i era una cosa de 
què tampoc s'ha parlat 
tant, un CD de ruptures no 
existeix no? I com que vinc 
del teatre musical, vaig 
p e n s a r q u e h o p o d i a 
escenificar. A més estic 
obsessionada en què les 
cançons tinguin un discurs 
concret encara que siguin 
poètiques, perquè tenia 
ganes d'explorar aquest 
llenguatge. Doncs neix 
d'una necessitat personal i 
una necessitat artística 
també. 

D'on ve el nom d'Ànteros? 
Ànteros és el déu grec venjador i guardià de l'amor no correspost. 
Necessitava una paraula, i m'agradava la idea que d'entrada no fos una 
paraula que tothom conegués i que fos suggerent. Jo sóc molt fan de la 
mitologia, d'entrada no vaig anar per aquí, però de cop i volta apareix, i hi 
havia molt poca informació. Me'n vaig anar a la biblioteca, ho vaig regirar 
tot, i a tot arreu eren com dues frases. I vaig dir: "s'ha de dir així, si hi ha 
tan poca informació, és per alguna cosa". A la mitologia grega diu que 
d'Afrodita i Zeus neixen dos bessons que són Eros i Ànteros. Llavors Eros 
crea els vincles i Ànteros és el guardià d'aquest vincle i castiga a la 
persona que vol tallar el vincle. Això és el que més m'interessava perquè 
normalment les ruptures es produeixen des de la persona que vol tallar el 
vincle, no de la persona deixada. I d'aquí neix. 

D'on sorgeixen les històries en què t'has inspirat per les cançons? 
Hi ha dues meves personals i després unes quantes inspirades en amics i 
amigues meves. O sigui que són reals, però com sempre són filtres. És 
una cosa que t'ha passat a tu i que tu m'expliques, o una cosa que li ha 
passat a un amic teu que tu m'expliques. I cada vegada el filtre és més 
gran. Però sempre han sigut històries que he tingut la necessitat de 
transitar. El més divertit de passar-me hores davant del piano ha estat 
poder viure jo dins del cos d'aquestes persones i intentar trobar el discurs 
exacte. És molt diferent com parlen els personatges, tenen diferent edat, 
diferent perfil social. I després hi ha altres que són històries inventades 
basades en pel·lícules o poemes. 

Adria Andreu Gonzalez
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Jo li vaig demanar al Martí Torres 
perquè dirigís, que havia sigut profe 
meu a l'audició de quart d’Eòlia. Estic 
enamorada de com vam connectar, però 
aleshores ens costava molt quedar, i de 
cop i volta el Xavi va aparèixer en un 
assaig, que venia d'una reunió amb el 
Dani Campos i va ser com algo de: 
aquest home ha de formar part d'això. 
Llavors em vaig posar en contacte amb 
ell i em va dir que sí. I després va entrar 
la Mireia Lucas, que és qui ha fet les 
aquarel·les, perquè vaig coincidir amb 
ella, va penjar unes flors a instagram i 
vaig dir: per favor entra a formar part de 
la meva vida. I després la Júlia Curtina, 
també casualitats de la vida que ens 
hem anat trobant, ella va fer el disseny 
dels Acústics5 i li vaig dir si volia fer el 
meu també i em va dir que sí. 

Com t'han ajudat els teus estudis de teatre musical a 
l'hora de fer el disc o preparar el concert? 
No et sé dir res concret però sí que 
posaré un exemple. Jo vaig estudiar a 
Eòlia, i a l'assignatura de teatre musical 
fèiem lectura i solfeig, i la Núria 
Sànchez ens va proposar fer anàlisi i 
composició. I jo allà em vaig tornar boja. 
Componíem coses i jo em vaig sentir 
súper còmoda. I de cop i volta va dir "feu 
una composició del que us doni la 
gana". I jo tenia un tema mig començat 
de feia 5 anys i li vaig donar voltes i de 
fet ara és un dels temes del disc: "M'he 
cansat del joc". I tinc com molt present 
que aquest moment de la meva 
formació va ser molt revelador perquè 
em vaig adonar que jo podia fer una 
cançó. De fet recordo la reacció de les 
meves companyes que es van posar a 
aplaudir i li deien a la professora: 
"¡Pónle un 10!". I després, evidentment 
la formació és súper bàsic. I sobretot 

una cosa que m'ha ensenyat Eòlia és 
a ser Juan Palomo, yo me lo guiso 
yo me lo como, en el sentit de què 
m'ho he buscat tot jo, i també en 

el sentit multidisciplinari. 

Com has escollit les persones que han acabat formant part de l'equip 
d'Ànteros? 
Les noies les tenia molt clares, perquè són les 
meves millors amigues i havien de sortir si o si, 
no només per això sinó perquè admiro molt les 
seves veus. Llavors, quan jo estava a mig procés 
l'únic productor musical que coneixia era el Dani 
Campos, que està ficat en el món del teatre 
musical, vull dir que era l'única persona que 
coneixia i la més adient, i vaig pensar: ho faig 
amb ell o no ho faig. I vaig contactar amb ell, li 
vaig dir que les noies ja les tenia, tenia els temes 
triats, i aleshores va venir el món dels nois i vaig 
dir: vale, no tens amics que es dediquin a aquest 
món o no veus clar que puguin participar, doncs 
vaig a fotre-li tota la barra de la vida i vaig a triar 
la gent que a mi m'agradaria que pogués 
participar. Com sempre fer coses és una 
plataforma de visibilitat i jo havia vist al Roc i 
l'Eloi al Despertar de la primavera i em vaig 
enamorar d'ells dos, llavors amb tota la barra del 
món els hi vaig dir: hola, no sóc ningú i vull fer 
això, hi voleu participar? Em van dir que sí, i com 
que la resta no ho tenia clar, tenia gent que em 
quadrava, amb qui havia coincidit en algun 
moment tipus el Bittor. Però jo l'Eloi i el Roc tenia 
el record d'haver-los sentit i el Bittor no, i llavors 
era aquesta por de no puc triar algú si no sé com 
canta. I llavors vaig fer proves a quatre o cinc nois 
i em vaig quedar amb el Pol i amb el Bittor. I la 
resta han sigut casualitats de la vida perquè el 
Xavi Casan al principi jo no el coneixia, no havia 
coincidit amb ell.  
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La Kompanyia no disposa d’actors negres, però 
recordem que part dels actors i actrius del muntatge 
no formen part de la Kompanyia Lliure i l’única 
justificació que es dóna al públic és una projecció 
on figura que la Kompanyia no disposa d’actors ni 
actrius negres.

Però no carregarem només contra Àngels a 
Amèrica. El Rent de Daniel Anglès estrenat l’any 
2016, també va canviar l’actor negre que interpreta 
el personatge de Collins per un de blanc. Quins van 
ser els motius? Algú dubta que no fossin els 

mateixos? Quan ens 
trobem amb peces 
que s’emmarquen 
als anys 80, 90, és 
parla de drogues, de 
sida, i dels suburbis 
dels Estats Units és 
inadmissible amagar 
la realitat i voler 
canviar la societat 
q u e l ’ a u t o r h a 
plasmat. Per altra 
b a n d a , t r o b e m 
muntatges com Els 
Jocs F lo ra l s de 
Canprosa, on e l 

director ha volgut que dues de les protagonistes 
fossin actrius racialitzades, però no només ha 
canviat el color, sinó també el sexe dels dos 
bessons protagonistes d’una manera magistral i 
respectuosa.

Entenem el moment teatral que estem vivint com un 
moment de canvi, però en cap moment podem 
acceptar canvis banals i irrespectuosos cap a 
actors, autors i peces teatrals. Fins a quin punt és 
necessari el canvi d’actors negres per blancs si 
resten qualitat al muntatge i esborren allò que 
l’autor ha volgut deixar palès per escrit? Pensem-hi. 

ÀNGELS NEGRES #SENSECENSURA

Si l’estrena de l’últim muntatge de la Kompanyia Lliure, 
Àngels a Amèrica, va venir marcada per la dimissió de 
Lluís Pascual com a director del Teatre Lliure després de la 
polèmica amb Andrea Ros, sembla que ara vulgui tornar a 
posar-se en boca de tots amb l’absència d’actors 
racialitzats en el muntatge.

El passat 25 d’octubre, La Kompanyia Lliure estrenava 
Àngels a Amèrica al Teatre Lliure de Montjuïc. És important 
saber que en aquest muntatge han participat actors externs 
a La Kompanyia, cosa que no ha agradat gens al col·lectiu 
d’actors racialitzats de Catalunya, ni a part del públic 
assistent.

Si tenim en compte 
que la trama se 
situa als anys 80 i 
g i r a e n t o r n d e 
Belize, un ex “drag 
queen” negre que 
cuida pacients amb 
sida quan ningú ho 
vol fer, entenem la 
importància que té 
que l ’ac tor que 
l ’ in terpret i s igui 
n e g r e , p e r ò l a 
direcció de David 
Selvas no ha volgut 
que sigui així. David Selvas ha apostat per l’actor blanc 
Quim Àvila perquè interpreti a Belize. Quan un personatge 
és escrit, i així constata en el text, que l’actor que 
l’interpreta ha de ser negre, no podem anar en contra de 
l’autor. Sense menysprear un treball excel·lent de Quim 
Vila, podríem dir que la decisió de David Selvas rasca la 
falta de respecte. Una falta de respecte cap a l’autor, cap al 
text i cap als actors i actrius racialitzats de Catalunya. 
Aquests van realitzar un vídeo per reivindicar el seu treball 
i mostrar la seva oposició cap a la decisió del director, i han 
hagut de conformar-se amb la justificació que la 
Kompanyia Lliure no disposa d’actors negres.  

#SENSECENSURA 

Adria Andreu Gonzalez
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CRÍTICA

CARRIE

Carrie, un 
musical de 
terror que 

triomfa a la 
cartellera de 

l’Off-Broadway i 
Nova York. Ara, 
al Teatre Gaudí 
sota la direcció 
de Ferran Guiu i 

l’adaptació de 
Marc Gómez.

Després de veure Carrie encara escolto l’eco que aquest 
musical va deixar entre les quatre parets del Teatre Gaudí. 
La música de Michael Gore, com els actors encaren la 
dificultat vocal que requereix deixant-nos a tots amb 
ganes d’escoltar-lo més vegades, les coreografies de Xaro 
Campo, que fan que no puguis apartar la vista de 
l’espectacle en cap moment, l’energia que tenen dalt de 
l’escenari i, sobretot, el bon rollo que transmet aquest 
grup d’actors i actrius tan joves, és admirable. En el 
repartiment destacaria la magnífica interpretació que fa 
Muntsa Rius en el paper de Margaret White, Georgia 
Stewart, interpretant a Carrie White, ens deixa sense 
paraules cada cop que canta alguna de les cançons amb 
un nivell vocal altíssim i Elisabet Molet, com a Sue Snell, 
ens impregna de la seva dolçor i sensibilitat. Quatre 
cadires, un armari, una corda lligada a una galleda i una 
mica de màgia fan que aquest musical prengui vida al 
costat del gran treball escènic de tota la companyia i dels 
músics. Un musical de terror però sorprenent.  
Només la Carrie amb la seva màgia pot tancar les portes 
del Teatre Gaudí, així que procureu estar dins quan això 
passi per no perdre-us el gran talent d’aquests joves 
actors i actrius i per descobrir que, a vegades, hi ha coses 
que només poden acabar amb sang. 

Adria Andreu Gonzalez
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Estic al tren amb els auriculars posats i una 
pàgina en blanc davant.  He d’escriure un article. 
O b r o e l  m ò b i l  i v a i g a l ' a p l i c a c i ó 
que  sempre  m'acompanya,  Youtube. Una 
notificació m'avisa d'una novetat que en un 
principi obvio. Passen els minuts. Ja som a 
Monistrol i no he afegit cap paraula. Una pàgina en 
blanc. Torno a recordar la notificació perduda. 
Potser un vídeo em desperta la creativitat. Clico i 
espero. 

"Toda la tierra que baña la luz es nuestro reino. 
El tiempo que dura el reinado de 
un rey asciende y desciende como el sol. Algún día el 
sol se pondrá en 
mi reinado y ascenderá siendo tú el nuevo rey." 

Us sona? A mi em transporta a la meva infància. 
És el tràiler de la nova versió real de El Rey León 
(2019). En un minut ho recordo tot i em disposo a 
defensar, perquè es tracta de la millor pel·lícula 
que ha fet Disney. 

El Rey León ens parla de comportaments humans. 
De personatges imperfectes. De temes tan forts 
que avui en dia encara segueixen vigents. Està 
treballada amb poètica i musicalitat per atrapar 
les ments dels nens, però al cap i a la fi, es tracta 
d'una història potent, real i filosòfica que ens 
ensenya com és el món i com som els humans.

EL MOS

Simba  és un príncep. Un petit lleó que creix en la 
riquesa i amb el futur escrit. Des del dia del seu 
naixement, les altres espècies fan reverències al 
seu pas. Així, amb la innocència pròpia d'un infant, 
desitja amb totes les seves forces, arribar a ser el 
Rei.  

“Nadie que me diga lo que debo hacer. Nadie que 
me diga como debo ser” canta  Simba  a la mítica 
"Yo voy a ser Rey León". Sense saber que, com molt 
bé ens Spiderman, un gran poder comporta una 
gran responsabilitat. 

La mort de  Mufasa  és encara, un dels moments 
més forts que he vist en una pel·lícula Disney. 
La traïció per part d'un germà, la mort d'un pare, la 
culpa que sent Simba en creure's que és ell qui l'ha 
matat. Recordeu quan vau veure l'escena per primer 
cop? Per un nen petit, és molta informació de cop 
sobre la vida real. Parem un moment. Analitzem les 
paraules de Scar i la fredor de l'escena.  

"Simba, qué has hecho?"  
 "El rey ha muerto y si no fuera por ti,  

aún seguiría vivo. ¿Qué dirá tu madre?" 
"Huye Simba, huye lejos y no regreses".  

Mirant-ho ara en l'edat adulta, encara se'm gela la 
sang a l'escoltar-ho.

Hakuna 
Matata

Adria Andreu Gonzalez
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Hakuna Matata és un moment de descans de 
l'horrible escena que acabem de veure. 
Coneixem en  Timon  i en  Pumba, amb les 
seves peculiaritats, i forma de vida. I ens 
encanten. Però aquesta cançó tan èpica i 
estimada, amaga una filosofia de vida darrere. 
"Ningún problema debe hacerte sufrir. Lo más
 fácil es saber decir Hakuna Matata". És a dir, 
el més fàcil quan et sentis trist o estressat és 
escapar i obviar els problemes. Viu la 
vida,  gaudeix-la, sigues feliç! En Simba  té la 
gran sort de ser adoptat per aquests dos 
personatges (la primera parella homosexual i 
interracial adoptant en una pel·lícula Disney? 
Obrim el debat). Però això no vol dir que els 
seus problemes hagin desaparegut. El que ha 
fet és escapar de les seves responsabilitats. 
Uns quilòmetres més enllà, el seu regne 
continua existint, continua plorant la mort del 
seu pare i continua vivint a les ordres d'un 
dictador maltractador. I com sempre en 
aquesta vida, d'alguna forma o altra, els 
problemes sempre tornen. Aquest cop, 
en forma de Nala. 

La reacció de  Simba  a les males notícies és 
totalment humana. "Jo ja no sóc el rei, el 
problema és vostre". Què fem els humans 
davant d'una cosa que ens incomoda? 
Mirar cap a un altre lloc. Fins i tot quan els del 
nostre voltant estan patint, és més fàcil no 
pensar-hi. Perquè si no ho veus, no existeix. 
En Simba no vol tornar a casa. Perquè si torna 
a casa, veurà que la seva mare  fa anys que 
és maltractada. Que els animals del seu regne 
estan morint de gana. Que tot el que li havia 
ensenyat el seu pare, s'ha esfumat.

Quan per fi decideix omplir-se de valor i els seus 
ulls veuen la realitat, no té cap més remei que 
acceptar la responsabilitat que li pertoca. I així, 
per fi es converteix en Rei. No perquè és el que li 
toca, no perquè així tindrà poder, sinó per ajudar 
el seu regne. Una idealització molt poc probable 
d e l q u e h a u r i a d e s e r u n l í d e r, p e rò 
millor  gaudir  del romanticisme de la pel·lícula i 
no posar-nos escèptics. 

Uns altres personatges molt interessants són les 
hienes. Es tracta d'uns animals que viuen en la 
foscor i en la pobresa. Al barri on ningú s'hi  vol 
acostar. En versió original, doblades per 
v e u s  p r ò p i e s  d e m i n o r i e s c o m a r a 
llatinoamericans o afroamericans. Si t'hi fixes bé, 
no es tracta de personatges especialment 
violents. El que busquen, com tots els altres 
animals, és sobreviure. Així doncs, obviats per la 
societat, s'aferren a un dictador que els dóna 
menjar. I amb el menjar, els omple de paraules, 
de promeses d'una vida millor, un món  en el 
qual  seran respectats i estimats. No és aquest 
l'inici de molts conflictes humans reals? 

S'acaba el trajecte del tren. Manresa Baixador. 
Tanco el portàtil i agafo les coses. Baixo amb els 
auriculars posats sonant "Es la noche del amor”. 

“Es la noche del amor, el cielo trae paz  
El mundo está perfecto en su quietud  
Con todo en su lugar”

Adria Andreu Gonzalez
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L’ESDEVENIMENTCONCERT  
LEONARD BERNSTEIN 

El concert es farà els dies 21 i 22 de desembre a 
l'Auditori de Barcelona.  Leonard  Bernstein va 
ser un compositor,  pianista  i director 
d'orquestra estatunidenc. Va ser el primer 
director d'orquestra nascut als Estats Units en 
aconseguir reconeixement i èxit internacional. 
Va aconseguir la fama mundial dirigint 
l'Orquestra Filharmònica de Nova York, però va 
ser la composició del musical de Broadway 
West Side  Story, que porta representant-se 
durant sis dècades de manera  ininterrompuda, 
el que el va portar a ser un compositor de 
referència. A part de ser el compositor de West 
Side  Story  també ha  compost  altres èxits del 
t e a t r e m u s i c a l c o m , O n  T h e  To w n , 
l'opereta  Candide,  Mass, A Quiet Place... Va 
voler unir la música clàssica i popular i 
apropar-la al gran públic, fent que els joves la 
poguessin conèixer i que pogués agradar a 
tothom. 

Des de ja fa uns anys, cada desembre, 
l’Orquestra Simfònica de Barcelona i 
Nacional de Catalunya, l’Auditori de 
Barcelona i el director musical, Alfonso 
Casado, ens ofereixen un concert. 
Aquest any en homenatge al centenari 
del naixement de Leonard Bernstein, on 
s’interpretaran temes de Broadway, no 
només de Bernstein, sinó també 
d’altres compositors com Berlin, 
Loesser, Wilson, Porter o Sondheim. A 
més a més, aquest concert tindrà 
quatre convidats especials: Geronimo 
Rauch, Julian Ovenden, Rebecca 
Trehearn i Scarlett Strailen. Geronimo 
Rauch és un actor i cantant argentí que 
va participar en el musical “Jesus 
Christ Super Star”, i l’any 2010 es va 
incorporar a la nova versió de “Les 
Misérables” a Madrid, interpretant el 
paper de Jean Valjean. Julian Ovenden 
és un actor i cantant anglès que ha 
participat en divereses sèries de 
televisió (Downtown Abbey, The Royal…), 
pel·lícules (A Christmas Carol, Afer The 
Funeral…), i l’any 2012 va treure a la 
venda el seu primer àlbum: “If You Say”. 
Rebecca Trehearn és una actriu que ha 
participat en molts musicals com 
“Sweet Charity”, “Les Misérables”, “Into 
The Woods”, “Ghost”, “Dogfight”… 
Scarlett Strailen és una actriu anglesa 
que ha participat en diversos musicals 
com “Mary Poppins”, “Mamma Mia”, 
“Oklahoma”, “A Chorus Line”, “Singin’ 
In The Rain”, i en l’òpera “Candide”.

Adria Andreu Gonzalez
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Esteu impacients eh... Pícaros todxs y cada unx de vosotrxs!!!
Doncs vés per on ja tornem a ser aquí, ANUNCIANT por TO lo 
ALTO els Fas Anys d'aquest fred i últim mes de l’any. Quant al 
fred, conscienciar-vos que... xiclet que tires a terra, grau 
centígrad que puja. AHÍ LO DEJO. Doncs bé, aquest Desembre 
tan sols fa anys UNA alumna Memoryana. Si hi ha algú més, 
haver-ne informat (Emoticono ballarina WhatsApp). 

• MARTA MARÍN ( 24-12-1997): MemoAlumne. 3er de FIP. 
Corista Principal.  

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 
mes passat.

TERMINOLOGIA 
DESCRIPTIVA 

Dolç 
Glòtic 
Hort 

Advertències 
Caracteritzats 

Alcaldia 
Massificació 

Salvatge  
Seducció 

Permanent

FAS-ANYS DESEMBRE 2018

MEMOFESTEIG PASSAT
Aquest passat mes de Novembre, vam gaudir de l'arribada de la 
Segona Dècada Vital de l'Aina Lluch. 
Vam decidir reunir-nos a un lloc absolutament inhòspit i rural. 
Diuen que és alberg, però és albergni. 

EL RACÓ  
DE L’ALBENI

MEMOCONSELLS PER L’ARTISTA
Com a Memoryans que som, la meva intuïció dibuixa una idea 
de QUI-na vol ser la nostra professió. 
Per accedir a ella, haurem de passar pels nostres grans amics 
CÀSTINGS i reapareixent la meva intuïció, imagino que aquest 
fenomen a tots/es ens... tensa una miquetona. 
NO PATIU. JO. AQUÍ. Sí. JO. ARA. AQUÍ. CONSELLS. NERVIS 
CONTROLATS. JO TRANQUILA. SEMPRE. 
I ara us brindaré LA recepta del Càsting Ben Executat. Oi tant 
que sí! Aquesta recepta la dividiré per Punts Essencials, que 
t'ajudaran a mostrar la teva essència. Sempre pura i casta. A tot 
aquell jurat rialler, amb sort, UN d'ells de procedència 
Britànica. 

Adria Andreu Gonzalez
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La Recepta de l’Essència:  
1.  Tan sols arribar a l'espai, parla amb tots els teus "contrincants". Parla ràpid, 
i gesticulant molt explica tot allò que saps que no interessarà. Exemples: Nivell de saturació al 
metro; Procedència de la teva família; Situació sentimental; Sequedat del teu cabell; El nom de 
la teva millor amiga de Primària; Opinió sobre la gent d'altres races i la seva imminent extinció. 

2. Quan ja no et quedi gaire per entrar, acomiadat dels "contrincants". 
Ha de ser fàcil i ràpid. Abraça'ls fort i amb molta confiança i si tot i així els veus seriosos, trenca 
la barrera del petó. Han de ser petons precisos i humits. Preferentment a l'àrea del front. 

3. Quan ja siguis el següent i visquis els Símptomes de la Imminència. Salta. Salta sorollosa i 
bruscament. Però intenta evitar que siguin salts nets, és preferible que saltis a destempo. 
Recorda fer-ho el més a prop possible a la porta del Càsting. Així EL JURAT et sentirà i agrairà 
la teva energia. 

4. Quan el "contrincant" surti de la sala. Fes-li una palmada a l'esquena com a símbol d'ànims. 
És imprescindible que ressoni. Tranquil. Si tot seguit té problemes respiratoris: Bona senyal. 

5. Entra. Preferiblement sense esperar que t'avisin, així veuran que ets una 
persona amb iniciativa. Mira'ls als ulls mentre tanques la porta. 

Important que abans de saludar te'n riguis dels seus defectes. La comparança amb animals 
normalment és el que més funciona. No cal dir, que caldrà que siguin dits en veu alta. 

6. Quan ja hagis fet plorar a alguns dels membres. Presentat. Una presentació llarga i 
detallada, normalment els hi fa gràcia que expliquis l'abans i el després de fer la Catequesi. 

7.Quan arribi EL MOMENT de cantar la cançó. Oblidat de la lletra. Però no un 
oblit petit no... Si no, ment en blanc. Un blanc lineal. Nul. 

8. Passat aquest tràngol, no els deixis parlar. Vés-te'n. Vés-te'n amb un contundent i sorollós 
DÉU. 

9. Quan hagis sortit és probable que els teus 
"contrincants" t'analitzin a la recerca de resultats. Mira'ls 
als ulls, preferiblement, inexpressius. Somriu. Gira’t i 
marxa. 

10. Vés cap a casa i reflexiona.

EL RACÓ DE L’ALBENI
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MEMOHORÒSCOP

ÀRIES (20 de Març al 19 d’Abril) 

Pel MemoEmbriò seràs condemnat; Males 
paraules per part d'ell rebràs.

TAURE (20 d’Abril al 20 de Maig) 

Seràs molt afortunat i a les fotos del Vermut-

Up sortiràs tallat.

CRANC (22 de Juny al 22 de 
Juliol) 

Al Freddy veuràs i parlant pel mòbil estarà.

BESSONS (21 de Maig al 21 de 
Juny) 

No corris gaire cap a Jazz o per les escales 
t'estamparàs. 

VERGE (24 d’Agost al 22 de 
Setembre) 

El clauer del servei del professorat és original. 
Doncs amb la propietària de la sabata et trobaràs.

LLEÓ (23 de Juliol al 23 d’Agost) 

De Llenguatge et faran fora per parlar. VES 
QUIN QUADRO. A callar.

ESCORPIÓ (23 d’Octubre al 21 de 
Novembre) 

Un regal rebràs i seran el festival i Shrek gravats 
en alta qualitat. 

BALANÇA (23 de Setembre al 22 
d’Octubre) 

De mononucleosis seràs encomanat. Doncs 
sembla estar de moda, encara que sembli estrany.

SAGITARI (22 de Novembre al 21 
de Desembre) 

Una nova idea tindràs i serà crear una planta 
personalitzada per a cada convidat. 

CAPRICORN (22 de Desembre al 
18 de Gener) 

Tindràs un assaig i en busca dels seus objectes 
apareixerà, la gran Bruna Artigal. 

PEIXOS (18 de Febrer al 19 de 
Març) 

Als monogràfics et tocarà fer entremaliadures que 
mai hauries imaginat. 

AQUARI (19 de Gener al 17 de 
Febrer) 

Al Clalala assistiràs i sense previsió alguna, hi 
acabaràs sopant. 

EL RACÓ DE L’ALBENI
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Mentre escric amb mans tremoloses aquest anunciat, MemoLlàgrimes d'emoció visiten 
les meves galtes pàl·lides de sang. HABITA ENTRE NOSALTRES UN NOU 
MEMOMEMBRE! Com haureu pogut deduir es tracta d'un embrió. Si pareu atenció, el 
podreu sentir de tant en tant. És espavilat espaviladot... Sense ser encara tangible, ja 
verbalitza frases. Comenta la llegenda Memoryana que s'ha saltat la fase del 
monosíl·lab. La llegenda de Flores Navarro diu que ha estat concebi't sense contactes 
carnals previs. Serà cert? Això tan sols ens ho podrien aclarir les Aigües Marines... 
A continuació la presentació oficial del MemoEmbrió Memoryà, acompanyat de les 
expressions que tan el caracteritzen. Expressions amoroses, delicades i aromatitzades. 

VISCA LA REPÚBLICA! 
 

MARI**NS TOTS! 
 

LA M*RT* I JO U HEM DIXAT! 
 

ÉS GEI. 
 

JO SERÉ TÈCNIC. 
 

TENS AFANY DE PROTAGONISME.  

EM FA MAL EL GINOLL.  

M’HE TRENCAT LA NOU.  

M’ESTA ENTRANT ANSIETAT.  

JO FAI SUSTUS.  

ENGUANY HO DEIXO.  

MEMOEMBRIÓ 
Advertència: Contingut fictici!

EL RACÓ DE L’ALBENI
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QUÈ FAN LES  
NOSTRES COMPANYES? 

PROMOCIÓ ALUMNES

El Mag d’Oz 

Podreu veure aquest clàssic 
fins el 13 de gener de 2019, no 
us el perdeu! Hi podreu veure 
les alumnes de FIP Albeni 
Aranda i Andrea Gómez. El 
musical es representa a la Sala 
Ars Teatre. 

Rhapsody in Lorca 

Un espectacle musical i 
visual que utilitza l’obra de 
Lorca com a eix vertebral 
on podreu veure l’Aina 
Lluch i l’Albert Artigas. 
Dimarts i dimecres a les 
20:30h al Teatre Gaudí fins 
el 12 de desembre.

Carrie 

El musical de terror que causa 
furor a l’Off-Broadway està al 
Teatre Gaudí fins el 4 de gener. 
Hi podreu veure a l’Albert, que 
s’ha convertit en el rey del 
Teatre Gaudí, ja que participa 
en els tres espectacles que 
estan actualment en cartellera.
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