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DESCOBREIX
Any nou, descobrim-lo! 
Molts de vosaltres ja deveu tenir feta, o no, la llista de propòsits 
per aquest 2019, tot i això us animem a ampliar la llista 
d’aquests descobrint amb nosaltres alguns dels llibres, musicals 
i pel·lícules que ens recomanen professors de l’escola. 

Llista de propòsits: 

1. Descobreix el llibre; A porta tancada (Jean - Paul Sartre, 1994). 

2. Descobreix el llibre; Els cecs (Maurice Maeterlinck, 1890). 

3. Descobreix el musical; Title of show (música i lletra de Jeff 
Bowen i llibret de Hunter Bell, 2006 - Off Broadway). 

4. Descobreix el musical; The thing about men (música de Jimmy 
Roberts, lletra i llibret de Joe DiPietro, està besat a la 
pel·lícula Men de Doris Dörrie de 1985).  

5. Descobreix el concert del musical; Man of La Mancha (celebració 
del musical amb l’orquestra original i moltes de les 
estrelles de Broadway). 

6. Descobreix la pel·lícula; El expreso de medianoche (direcció d’Alan 
Parker, actor principal; Brad Davis). 

Esperem que gaudiu de tots aquests propòsits i descobriu coses 
noves i fascinants. Feliç any nou i endavant  amb tot allò que us 
proposeu!

Adria Andreu Gonzalez
1



SUMARI

ON TROBAR PARTITURES I PLAYBACKS? 3

ANASTASIA 4

ENTREVISTA: JANA GÓMEZ I MARC FLYNN

#SENSECENSURA

CRÍTICA: LOS 39 ESCALONES

EL MOS

ESDEVENIMENT: LA NIT MÉS MÀGICA

EL RACÓ DE L’ALBENI

PROMOCIÓ ALUMNES

6

8

9

10

12

13

15
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Envia’ns un correu a revista.memory.art@gmail.com 
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paper i ho publicarem a la propera entrega de la 
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ARTICLEON TROBAR PARTITURES I 
PLAYBACKS?

Tots i totes ens hem trobat en algun moment que 
necessitem una partitura i/o playback d’un 
musical, ja sigui per presentar-nos a un càsting, 
per una classe de cant o per una classe 
d’interpretació de cançons, i ens és molt difícil 
trobar el material. 
Si necessitem un playback, el més fàcil és 
buscar-lo a YouTube posant: “karaoke (nom de la 
cançó) (nom del musical)”. Buscant a YouTube 
amb aquestes paraules ens sortiran diverses 
opcions de playback (normalment amb tota 
l’orquestració), però si tenim un càsting en el 
qual hi haurà un pianista i necessitem practicar 
amb un acompanyament només a piano haurem 
de buscar el playback amb aquestes paraules: 
“Backing tracks rehearsal musicals (el nom de la 
cançó o el nom del musical)”. Quan hàgim trobat 
els playbacks, necessitarem descarregar-los. Per 
això haurem de posar a Google “YouTube 
converter mp3” i triar una de les pàgines com per 
exemple “onlinevideoconverter.com”. Un cop dins 
la pàgina web haurem de copiar l'enllaç del vídeo 
de YouTube que vulguem descarregar, inserir-lo 
on ens indiqui la pàgina web, convertir el vídeo en 
àudio i finalment descarregar l’àudio. Un cop fet 
això haurem de mirar si el to de la cançó ens va 
bé, en el cas que no ens vagi bé hi ha diferents 
opcions per canviar el to d’una cançó, però una 
de les formes més ràpides de fer-ho és amb una 
aplicació pel mòbil que es diu “Music Speed 
Changer” i que a part de canviar el to d’una 
cançó també et permet canviar la 
velocitat. 

Quan necessitem una partitura podem 
buscar a Google: “Sheet music (nom del 
musical o de la cançó)”. Buscant això 
sortiran diverses opcions però la majoria 
seran de pagament, si volem aconseguir 
partitures gratuïtes, haurem d’afegir la 
paraula “Free” a Google. Tot i això moltes 
vegades no trobarem la partitura 
gratuïta, i per no haver-nos de gastar 
diners en cada partitura que vulguem 
comprar hi ha una pàgina web, l’Scribd, 
que per només 8,99  € al mes tens una 
biblioteca no només de partitures sinó 
també de llibres, audiollibres, llibrets… 
És una molt bona eina per trobar tota 
classe de partitures i material per fer 
càstings o per utilitzar a les classes. 
I tots i totes les alumnes de Memory 
tenim a la nostra disposició l’armari de 
recepció on podem trobar diverses 
partitures, traduccions de cançons i 
llibrets de diferents musicals i 
obres de teatre. 
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ARTICLE

ANASTASIA

Anastasia és ara mateix una de les majors produccions de teatre musical del panorama espanyol. 
Stage Entertaintment s’encarrega de portar-nos aquesta obra, estrenada el passat mes d’octubre al 
teatre Coliseum de Madrid, tractant-se de la primera producció d’Anastasia al continent europeu, 
després de la seva estrena a Broadway el 2016. El musical està basat en la pel·lícula d’animació 
homònima de 1997 i té com a protagonista a la catalana Jana Gómez en el paper d’Anastasia 
Nikoláyevna Románova, filla de l’últim tsar de Rússia, Nicolau II. La trama gira entorn de la llegenda 
que ha existit durant molts anys de la possible supervivència de la gran duquessa russa, després de 
l'execució de la família Romanov.  

A la pel·lícula, Anastasia sobreviu a la revolució de 1917 però la seva seguretat es veu constantment 
afectada, en mans del vell enemic dels Romanov, Grigori Rasputin, representat com un bruixot malèfic 
que intenta matar-la mitjançant la seva màgia negra. En el cas del musical, aquest personatge 
fantasmagòric és substituït per Gleb, un dels líders dels bolxevics. Gleb té com a objectiu acabar amb 
l’hereva dels Romanov per finalitzar la missió del seu pare, que va liderar l’execució, i fer desaparèixer 
definitivament la dinastia dels tsars. Malgrat el perill que corre la duquessa, ella no és conscient que 
algú la persegueix perquè pateix amnèsia des que era petita i no recorda res del seu passat, de forma 
que no sap qui és en realitat. El destí o la casualitat fa que conegui a Dimitri, interpretat per Íñigo 
Etayo, qui juntament amb el seu soci l’acompanyaran en un viatge a París, on aconseguirà finalment la 
seva fita: conèixer la seva identitat i retrobar-se amb els seus orígens.  

A diferència de la pel·lícula, que assenyala a Rasputin com a únic culpable de tot, el musical explica 
d’una forma més realista el context històric en què es desenvolupa la història. Algunes cançons del 
musical reflecteixen la disconformitat del poble rus amb la dinastia dels tsars, que va portar a Rússia a 
un estat de pobresa que, al seu temps, va provocar la insurgència dels bolxevics. És a dir, es pot 
entendre millor que hi va haver una revolució i que van ser els revolucionaris qui van executar la 
família dels tsars, no va ser cap bruixot malèfic, com en la pel·lícula. 
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Al llarg de l’obra podem veure els protagonistes 
vivint un seguit d’aventures, amb una renovada 
banda sonora i una escenografia espectacular i 
versàtil, que ens permet viatjar des de la 
Rússia comunista fins al París dels anys 20. 
El realisme del musical es veu en cada 
detall, com ara el vestuari, fet amb els 
millors materials. Es poden distingir 
clarament tres blocs: el primer, durant el 
ball d’hivern amb vestits molt elaborats, 
amb brodats, cristalls i teles pesades; el 
segon, durant el moment al Leningrad, on 
veiem també teles molt pesades, però més 
humils, fetes de llana, cuir; i, per últim, quan 
es troben a París, amb vestits típics dels 
anys vint, de molts colors i brillants. Aquest 
realisme és també present en cadascun dels 
objectes que hi apareixen, com les 
perruques, les cartes, les missives (escrites 
en rus, encara que el públic no ho pugui 
apreciar) o el pamflet de l’òpera, que és 
exactament idèntic a un de real.  

La música, com a qualsevol musical, 
representa un element clau en l’obra i el seu 
compositor, Stephen Flaherty, afirma que 
cada cançó l’ha creat basant-se en el 
personatge. Assegura que quan està immers 
en la sensació que el personatge té a 
escena, en aquell moment precís la cançó 
sorgeix naturalment. Explica com a 
anècdota, que va demanar a una amiga que 
enregistrés una maqueta de la cançó 
‘Journey to the past’ (Viaje al pasado), la qual 
no sabia quant havia de durar l’última nota, de 
forma que la va allargar fins al final de la cançó. A 
Flaherty li va agradar i la va fixar així. D’altra banda, 
el compositor comenta que es va haver de 
documentar molt per poder crear la música, 
escoltant moltes cançons del Cor Rus, així com 
ballet i música simfònica, estudiant els tons i 
caràcter de les cançons, amb l’objectiu de ser fidel i 
protegir la història i la cultura russa. Tot i això, 
aquest no ha estat el repte més gran de tots, sinó 
saber quan parar d’escriure, perquè no podien fer 
més de deu cançons, tal com ha reconegut 
juntament amb la lletrista d’Anastasia, Lynn Ahrens. 
No podem passar per alt el paper de la caixeta de 
música, una caixa amb una ballarina que balla al 
ritme de ‘Once upon a december’ (Una vez en 
diciembre). Es tracta de la primera cançó que 
Flaherty va escriure per a la pel·lícula.  

ARTICLE

Per al compositor i per a la mateixa 
història té un significat molt especial 
perquè l'àvia l’hi dona a Anastasia, com a 
connexió sobre una base d'amor i un 
record. Per això, està sempre present a 
l’obra i és el fil conductor que uneix 
aquests dos personatges. A més, és un 
d e l s e l e m e n t s q u e a j u d a a l a 
protagonista a començar a recordar 
coses del seu passat, quan Dimitri l’hi 
ensenya. La cançó que sona quan s’obre 
la caixeta es tracta d’una sintonia que 
tots els seguidors d’Anastasia reconeixen 
a l’instant i connecten molt amb ella, pel 
que representa per a la protagonista. Si 
voleu escoltar en directe aquesta cançó, 
així com la resta de cançons d’aquest 
màgic musical, no us el podeu perdre! 
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ENTREVISTAJANA GÓMEZ I 
MARC FLYNN 

Com veus el futur del teatre musical pels joves que estan estudiant? 
Marc: Sincerament el teatre musical a Espanya veig que 
està augmentant, sobretot a Madrid. Ara mateix hi ha 
moltes produccions que no es fan “por amor al arte”, 
sinó que hi ha una productora darrere que fa que l’actor 
guanyi els diners que hauria de guanyar. A més, també 
vindran noves produccions d’aquí poc. Madrid el veig in 
crescendo i a Barcelona en canvi això no passa. 

Com vius el món del càsting? 
Marc: A mi, el món del càsting, he de dir que em dóna 
com subidón. Jo em vaig formar a Londres i tinc la 
sensació que quan faig audicions per panells 
internacionals tinc alguna cosa que agrada o que als 
anglesos i americans perceben que jo no he estat 
format a Barcelona.

Tinc clar quines coses són les que els poden 
agradar. Per exemple jo els càstings d’Anastasia 
els vaig gaudir com mai. He de dir que sempre a 
les primeres fases em creixo molt i penso: “ 
Senyors, m’agafareu perquè sóc el que busqueu”. 
Sempre vaig amb aquesta mentalitat encara que 
pensi que m’estic cagant de por o que no ho faré 
bé. I cada vegada que van passant les fases em 
poso més nerviós però amb Anastasia vaig dir: 
“vinga va!” i l’’audició final va ser una experiència 
inoblidable. I sempre m’imagino que si algun dia 
em demanen a l’escola on vaig fer la primària i la 
secundària que vagi a explicar què és el teatre i 
què és ser actor sé que aquesta audició 
l’explicaria amb pèls i senyals perquè la gent que 
estigui com dubtosa s’encoratgi a lluitar pels 
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ENTREVISTA

Com és treballar amb Stage? 
Jana: És molt diferent a tot el que havia fet abans, no 
té res a veure. Es una empresa tant gran i una 
producció tant gran que molts cops s'escapa del meu 
enteniment. És una empresa que porta tants anys 
fent això que sap exactament tot el que és necessari 
per fer-ho bé. Cada actor disposa de tot el que 
necessita per fer la seva feina el millor possible. No 
se'ls hi escapa practicament res. Tot i això, treballar a 
una empresa tant gran també té els seus contres. És 
molt cansat, moltes funcions a la setmana, moltes i 
moltes promocions fora d'horari de funció i requereix 
que practicament la teva vida giri entorn al teu 
treball, sobretot en el meu cas, essent protagonista. 
A vegades és tot tant gran que pots arribar-te a sentir 
una peça d'una maquina i res més. També les 
produccions de Stage duren mínim una temporada, 
cosa que jo no havia viscut mai. Fer la mateixa funció 
tant de temps és quelcom molt dificil. Però la lluita es 
intentar no pensar això i disfrutar de la feina. 

Com vius fer el paper d’Anastasia? 
Jana: És una sensació contradictoria. Protagonitzar 
un musical sempre és un somni fet realitat i és pel 
que tots lluitem. És molt gratificant i molt 
impressionant fer aquest paper cada nit i pensar que 
ets en un teatre de 1300 localitats i que la teva cara 
està a unes fotos gegants a l'entrada d'un teatre de la 
Gran Vía de Madrid és de bojos. Però precisament 
estar en aquesta posició fa que tinguis molta pressió 
constantment. Tens una responsabilitat molt gran 
cada nit, no et pots possar malalt, has de lluitar 
contra en cansament, fer les promocions del musical 
i sempre intentar mostrar la teva millor versió. És 
una cosa que has de saber portar, i en el meu cas em 
fa el pes, perqué és un aparador molt gran i tinc la 
sort d'interpretar un personatge molt ric en tots els 
sentits. Cada nit rebo missatges d'agraïment de la 
gent per la meva feina i només per això ja val la pena 
tota la resta.  

Quin consell li donaries a un/a estudiant de teatre que vol anar a 
Madrid? 
Jana: Li diria que Madrid és un lloc competitiu i difícil 
d'accedir, però no imposible, sobretot si estàs 
preparat i tens talent. Així que tot aquell que tingui 
aquesta confiança en sí mateix l'animo a que ho 
intenti i en el cas de que no surti bé ni a la primera ni 
a la segona, l'animo a que ho torni a intentar una 
tercera.  

Com és l’èxperiència de viure i treballar a Madrid? 
Jana: Potser sembla extrany que ho digui així 
perquè realment estem a 600km només, però és 
un altre mon, també tenint en compte que mai 
havia treballat amb la empresa més gran i 
veterana de musicals d'Espanya. És molt fort la 
magnitud de les coses, a vegades segueixo 
alucinant. Tots els teatres a Madrid estan plens 
cada dia. La ciutat està viva pràcticament 24h/7, 
hi ha gent a totes hores. És una ciutat que crec 
que està més preparada per acollir el teatre 
musical i qualsevol tipus de teatre.  

Quines diferències trobes en el món del teatre entre Madrid i 
Barcelona? 
Jana:   Continuant amb el que deia abans, crec 
que el món del teatre a Madrid, entrant també en 
com és l'ambient a nivell " treballadors/actors", 
és molt menys sectari, es nota que és més gran i 
que, encara que ens coneixem tots com a 
Barcelona, tinc la sensació de que tothom és més 
independent i fa la seva vida. En general trobo que 
Madrid esta molt més preparada sobre tot pel 
teatre musical que Barcelona. Pero alhora, 
Barcelona s'atreveix molt més a portar musicals 
de títols més desconeguts com " El despertar de 
la primavera", "Fun Home", " Carrie" etc... son 
musicals que a Madrid, només es farien si algun 
productor decidís posar diners i apostar per un 
títol així. Adoro Barcelona però estant a Madrid i 
treballant per primer cop aquí, sento que amb 
teatre, Barcelona és com un "Off Madrid", encara 
que, he de dir que, a nivell de formació, sobre tot 
de teatre musical, Barcelona és molt més bona 
que Madrid.  
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Davant d'aquesta situació, Aina Clotet amb el seu 
representant sol·liciten una reunió amb els 
encarregats de la producció per tal de formalitzar 
els fets i proposen múltiples solucions. Inclús la 
mateixa Aina Clotet decideix assumir els costos 
extraordinaris degut al seu embaràs, un fet 
totalment indigne i humiliant. Dies més tard, a Aina 
Clotet se li afirma que el paper de Cristina no serà 
interpretar per ella. Els costos són cars, són moltes 
setmanes de rodatge on es impossible concentrar 
totes les seqüències del seu personatge, té moltes 
escenes de llit, és un personatge casat que es pren 
la píndola per començar a experimentar amb el 

s e x e . . . U n 
s e n s e f i 
d'excuses que 
van excloure a 
A i n a C l o t e t 
d ' a q u e s t a 
producció.  
Entenem que 
no s'utilitzen 
t è c n i q u e s 
teatrals com 
p e rq u è u n a 
a c t r i u 
embarassada 
no sigui capaç 
d'interpretar 
un personatge 
que no es pot 

s'hi quedar, però tot això ens fa abordar una 
pregunta: quina és la situació laboral actual dels 
actors i les actrius? Actrius que es queden sense 
feina per estar embarassades quan qui està davant 
d'aquesta producció s'omple la boca parlant de 
feminisme. Una sèrie plantejada desde la defensa 
del feminisme rebutja una actriu per estar 
embarassada. Potser no hauria de ser Aina Clotet 
que proposi molts dels mètodes actuals 
cinematogràfics, com dobles de cos, plans més 
tancats, assumir els costos de producció, sinó que 
la producció hauria d'estar al servei dels actors 
d'acord amb els temps que corren i actualitzar-se. 

DÉJATE PREÑAR #SENSECENSURA

No només Lluís Pascual i els Àngels a Amèrica de la 
Kompanyia Lliure, van marcar els últims mesos d'un any 
mogut en el panorama cultural català, sinó que la polèmica 
entre Aina Clotet, Letícia Dolera i la sèrie Déjate Llevar van 
deixar-nos un regust amarg al cap de l'any amb molts 
interrogants oberts. Nova polèmica, any nou, benvinguts a 
#sensecensura 
Poc ens pensàvem que la fràgil i esplèndida Aina Clotet, 
seria la protagonista d'un dilema que no només ha 
trasbalsat el sector cultural, sinó també a la branca 
feminista i ens fa arribar a plantejar les condicions laborals 
que ens esperen als actors i actrius. És evident que cadascú 
veurà i es posarà al costat de la part amb més interès a 
defensar, encara 
més en aquesta 
professió, però tot 
això ens fa pensar 
com està realment 
e l p a n o r a m a 
l a b o r a l , c a p o n 
a n e m i o n 
veritablement hem 
de lluitar.  
Pels volts del mes 
d e j u n y, L e t í c i a 
Dolera afirmava de 
paraula que Aina 
Clotet seria una de 
l e s t r e s 
protagonistes d'una 
nova sèrie televisiva 
titulada "Déjate Llevar", on Dolera n'és creadora i 
codirectora. Dolera confessava dificultat d'escollir l'actriu 
per aquell paper, després d'un llarg període de càsting i 
Aina Clotet en sortia triomfant. Sembla que no li va suposar 
la mateixa dificultat excloure Aina Clotet del repartiment un 
cop va comunicar que estava embarassada. Amb quatre 
setmanes de gestació, Aina Clotet s’assabentava del seu 
embaràs i seguidament ho comunicava a la producció de 
"Déjate Llevar" per si havia d'haver algun canvi de Planning 
en el rodatge, ja que s'allargava fins a finals de novembre. 
El canvi de planning va ser tant fort que Leticia Dolera va 
comunicar-li que potser haurien de prescindir dels seus 
serveis ja que l'assegurança per una actriu embarassada és 
extremadament cara.  

#SENSECENSURA 
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CRÍTICALOS 39 
ESCALONES

Una de les comèdies més representades 
en tot el món, coneguda per la pel·lícula 
d’Alfred Hitchcok, va arribar aquest passat 
novembre al Teatre Eixample, gràcies a la 
companyia Som-hi Films. 
El més increïble d’aquesta obra és la 
dificultat que comporta que 4 actors 
interpretin més de 100 personatges. És 
impressionant com ho resolen, no només 
amb el vestuari, sinó amb el cos. 
L’expressió corporal dels 4 actors és 
espectacular. Són molt concrets i precisos 
amb els moviments, i tots els personatges 
tenen una veu i una corporalitat molt 
diferents.  

Javier Arroyo, Xavi Duch, Rubén Yuste, 
Marta Tomasa i Laura Olivella han 
demostrat tenir un gran control corporal i 
un do per la comèdia. Cal destacar que, 
després d’haver vist a Xavi Duch i Ruben 
Yuste a Sugar, a Los 39 escalones han 
confirmat que com a parella còmica són 
genials. 

En resum, aquesta obra és un no parar de 
riure. Surts del teatre amb ganes de més i 
amb un somriure gegant a la cara! No us 
la perdeu! 
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Comencem el 2019 tal i com vam acabar el 2018, 
amb casos de violència masclista casi a diari. En 
quatre dies ja s’han reportat quatre casos, un d’ells 
acabat en assessinat. Encara que sembli que el món 
avanci, el masclisme està al nostre voltant. Així 
doncs, no és d’estranyar-se que també es trobi en la 
televisió i el cinema.  
Sóc una consumidora incondicional dels Late Night 
Shows, un gènere originari de Estats Units que 
consisteix en monòlegs humorístics sobre notícies 
del dia, entrevistes a invitats, seccions de comèdia i 
actuacions musicals. Si sou fans de la programació 
nord-americana potser coneixereu noms com ara 
Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, Conan O’Brien, 
Stephen Colbert o pels amants del musical, James 
Corden (amb el seu famós Carpool Karaoke). Tots 
ells són presentadors dels principals Late Night 
Shows d’Estats Units. O en el cas d’Espanya, Andreu 
Buenafuente a Late Motiv. 
L’octubre de 2015, la revista Vanity Fair va publicar un 
artícle sobre els 10 millors presentadors de Late 
Night juntament amb una fotografia. Tots homes. 
Tots heterosexuals. Casi tots blancs. 
Per què no hi ha dones presentant els Late Night 
Shows? 

EL MOS
Què us ve de gust avui?

Si viatgem als inicis del gènere fins 
l’actualitat, podem afirmar que la figura 
masculina ha sigut la principal en aquest 
tipus de formats. En nombroses ocasions, 
quan un presentador decideix retirar-se, 
s’obre el debat davant la possibilitat de 
reemplaçar-lo. I sempre s’han acabat 
escollint homes.  

Per què no hi ha dones presentant els Late Night 
Shows? 
Es tracta d’una pregunta repetida múltiples 
vegades durant els últims anys. The 
Hollywood Reporten graven cada any durant 
l’època de premis audiovisuals el que 
anomenen “Roundtables”. Es tracta d’invitar 
persones nominades als Emmy o als Oscar 
per debatre temes relacionats amb 
l’indústria cinematogràfica. El 2016 es va 
gravar una roundtab le amb dones 
nominades als premis Emmy. Entre elles, 
actrius, humoristes i guionistes com ara 
Amy Schumer, Kate McKinnon o Lena 
Dunham, i se’ls va preguntar aquesta 
pregunta.  

Late Night Women

Adria Andreu Gonzalez
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Lena Dunham, guionista i actriu de la sèrie Girls 
va opinar que la societat està estancada en 
antics formats. Qualsevol tipus de canvi o de risc 
ens asusta. I analitzant la figura del presentador 
de Late Night, veiem que tots segueixen el 
mateix perfil. Un home blanc, heterosexual, amb 
dona i fills, i amb l’experiència suficient com per 
haber-se fer un nom dins del món de la 
comèdia. En els últims anys està canviant cap a 
una tendència més jove o inclús amb més 
varietat racial, però encara és difícil veure una 
dona com a figura principal d’un programa.  
El passat 8 de març, Dia de la Dona, alguns Late 
Nights van començar el programa amb sketchs 
per demostrar que sense les dones en els seus 
equips, el programa no podria funcionar. Tot i 
així, els petits videos enfatitzaven, sense voler, 
el fet que les dones encara treballen en llocs de 
treball darrere les càmeres i amb poca 
importància en el contingut del programa, en 
apartats com documentació o vestuari. Encara 
es troben molt poques dones guionistes, 
productores o realitzadores.  
I no es tracta d’un fet aïllat als Estats Units. 
Podem d’exemple Late Motive, el programa 
espanyol que segueix més les característiques 
del late Night nors-americà, emès per la cadena 
#0 de Movistar+ i presentat per Andreu 
Buenafuente. 

Un altre presentador blanc, heterosexual, casat i amb 
fills. El programa compta amb una banda musical, 
composta per tot homes i amb diferents col·laboradors 
com ara Raúl Pérez, David Broncano, Berto Romero, 
Bob Pop (Roberto Enríquez)… i la llista continua amb 
figures masculines. Amb l’excepció d’algunes dones 
intermitents com ara Sílvia Abril, la muller de 
Buenafuente.  
Així ens trobem, amb un 2019 en un món televisiu en el 
que Pablo Motos segueix sent aplaudit  a El 
Hormiguero quan diu coses a les seves invitades com 
ara "Si yo tuviese el culo así haría el programa de 
espaldas”,  "¿Te preocupa que se te caiga el pecho?” o 
"No es una pregunta íntima, es periodística: ¿cuando 
duermes, la ropa interior es sexy o es cómoda?”.  
Amb tot això, ens preguntem, hi ha dones en el món de 
l’humor amb l’experiència i fama suficient com per ser 
considerades presentadores d’aquests programes? 
Tranquils, m’he dedicat a fer una “petita” llista per 
vosaltres. Dones de diferents ètnies, orientacions 
sexuals i cossos, dones divorciades, casades, solteres, 
amb fills o sense, i algunes que fins i tot actuen 
embarassades. Permitim-nos apreciar-les totes.  
Per finalitzar el tema, us recomano enormement que 
visualitzeu la paròdia de “12 angry men” que va fer 
Amy Achumer al seu programa Inside Amy Schumer. En 
ell, 12 homes discuteixen si l’Amy està suficientment 
bona com per sortir a la televisió, seguint l’estil de la 
gran pel·lícula de Sidney Lumet.  

Amy Achumer / Tina Fey / Tig Notaro / Iliza Shlesinger / Sarah Silverman / Amy Poehler / Wanda 
Sykes / Aparna Nancherla / Tiffany Haddish / Leslie Jones / Jen Kirkman / Mindy Kailing / Lena 
Dunham / Whitney Cummings / Kate McKinnon / Nicole Byer / Melissa McCarthy / Ali Wong / Nikki 
Glaser / Katherine Ryan / Michelle Wolf / Hannah Gadsby / Kristen Wiig
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L’ESDEVENIMENT

L a p r i m e r a c a v a l c a d a a 
Barcelona es va fer a finals del 
segle XVIII, i es va seguir la 
tradició de manera intermitent, 
fins que va arribar la guerra civil i 
llavors es va deixar de fer. Es va 
recuperar l’any 1942, i des de 
llavors s’ha fet cada any i fins 
l’actualitat. 
Des del 1985, TV3 retransmet cada any la 
cavalcada d’una ciutat, i cada any és 
diferent. 

L a c a v a l c a d a d e re i s l ’ o rg a n i t z a 
l’Ajuntament de Barcelona, i participen 
ballarins, actors, xanquers i voluntaris. Pels 
voluntaris es fa un sorteig al qual s’hi pot 
presentar qualsevol persona, a partir dels 8 
anys. Segons l’edat, hi ha diferents 
modalitats: Dels 8 als 10 anys pots ser 
patge de carrossa, dels 11 als 13 
acompanyant, dels 14 al 17 assistent, i dels 
18 als 65 pots triar entre ser col·laborador 
tècnic, fer servei d’ordre al seguici o 
empènyer elements artístics 

També hi ha moltes escoles de teatre, 
dansa i circ que hi participen, com el 
Som-hi Dansa, la Coco Comín o 
l’escola Memory. I, a més, aquest any 
hi participen els Brodas Bros, la 
companyia internacional de hip hop, 
dansa i cultura urbana. 

La màgia comença al Moll de la 
Fusta, on arriben els reis a les 16h. 
Després, van fins a l’Avinguda 
Marquès de l’Argentera i allà es 
troben amb les comparses i a les 18 
comença la cavalcada. Aquest és el 

recorregut que fa: 

Així doncs, els que ja 
l’hagueu vist segur 
que no us la perdeu 
mai, i els que no, no 
patiu si no   hi heu 
anat aquest any, 
perquè cada 5 de 
g e n e r t e n i u 
l ’ o p o r t u n i t a t d e 
gaudir de la nit més 
màgica de l’any! 

LA NIT MÉS 
MÀGICA 
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EEEEEIIIIIIIEIEIEIEIEIIEEIIIIII ESTIMATS ÉSSERS! Mes de Gener eh... Mare de Déu! Com passa: 
La vida, l’essència, les decepcions, les motivacions, les festes... I precisament per a aquest últim 
apunt ens trobem en aquesta pàgina reunits. Per parlar de les festes / MemoFestejos.  
Com a cada número revisti’l. (NO ROBEU LES REVISTES. GRÀCIES). Comentarem QUI fa anyets 
en aquest mes de Gener i explicarem el Memofesteig d’un aniversari ja passat. (Generalment del 
mes anterior. En aquest cas. Desembre. Correcte? Correcte).  

 I... ACCIÓ!  

EL RACÓ DE L’ALBENI

TERMINOLOGIA 
DESCRIPTIVA 

Diluvi 
Veïna 

Carulla 
Riure 
Plor 

Fugida 
Almodovar 

Coses 
Ebre 

Cundo 
Tope 

Retrobada

MEMOFESTEIG

ENS I DATA/ES
• BITTOR FERNÁNDEZ ( 08-01-1997 ) : ExMemoAlumne. 

Acostuma a  patir canvis de veu a l’ingerir productes làctics.  
• ABRIL MARTÍN ( 16-01-2000 ) : MemoAlumne. 1r de FIP. De 

moment disposo de poques referències per poder fer un 
apunt descriptiu. El teu nom ens trasllada a una ExAlumne 
Memoryana.  

• BRUNA ARTIGAL ( 28-01-1998 ) : MemoAlumne. 
REPRESENTANT de 3r de FIP. Sempre amb el mòbil controlat 
i amb una estranya afició a les mostres d’afecte.  

• GEMMA SAN NICOLÁS ( 31-01-1997 ) : MemoAlumne. 3r de 
FIP. Riu i de tant en tant ens sorprèn reduint la seva mida 
física.  

EL RACÓ  
DE L’ALBENI

MEMOFESTEIG DESEMBRIL
Aquest passat mes de Desembre, una personeta va fer anys... Aquesta 
noia és... Com dir-ho... EXPLOSIVA. Sí. Afirmatiu. Aquesta seria la 
definició clau. Esclata tant en moments alegres, com en moments... De 
poques paraules. Moments... De mirades caigudes. Moments... 
D’escuraments de gola. Però això és el que la fa TANT seva i que TANT 
ens agrada. UN FORT APLAUDIMENT PER LA... Marta Marín! 
(Pagaria per veure la imatge d’alguna persona SOLA a l’entrada 
Memory aplaudint con revista en mano). Rere aquest petit incís, fem 
menció de la... (tambors) TERMINOLOGIA DESCRIPTIVA DE LA FESTA.  
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MEMOHORÒSCOP

ÀRIES (20 de Març al 19 d’Abril) 

Un dels torrons del teu intern mutarà i la 
teva cara plena d’acne acabarà.  

TAURE (20 d’Abril al 20 de Maig) 

Els mètodes de seducció aprendràs i ni un 
dia de repòs tindràs. 

CRANC (22 de Juny al 22 de 
Juliol) 

Prudència. Comenten que la Dramatúrgia Torns et 
fa variar la percepció del teu entorn.  

BESSONS (21 de Maig al 21 de 
Juny) 

A base de “Ibuprofens Memory” el teu sexe 
canviaràs. Felicitats.  

VERGE (24 d’Agost al 22 de 
Setembre) 

Una bonica transformació patiràs. Llavis molsuts i 
fosca pigmentació lluiràs.  

LLEÓ (23 de Juliol al 23 d’Agost) 

Un màster començaràs. Quin? Ja ho veuràs.  

ESCORPIÓ (23 d’Octubre al 21 de 
Novembre) 

Una pluja d’estrelles està a punt d’arribar, on tan 
sols l’èxit podràs enyorar.  

BALANÇA (23 de Setembre al 22 
d’Octubre) 

Un nou romanç viuràs. L’home recollidor de fulles, 
9.00 am, del carrer València estimaràs.  

SAGITARI (22 de Novembre al 21 
de Desembre) 

Un gat blanc tocaràs i es tornarà negre al mateix 
instant.  

CAPRICORN (22 de Desembre al 
18 de Gener) 

El teu espectacle per Memory serà anunciat. No et 
motivis, perquè en un marc petit serà.  

PEIXOS (18 de Febrer al 19 de 
Març) 

Sra. Izzillo et parlarà i traduir les seves 
expressions necessitaràs.  

AQUARI (19 de Gener al 17 de 
Febrer) 

Un dia actuaràs i sense previ avís, una de les 
actrius amb una perruca rossa apareixerà.  

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

PROMOCIÓ ALUMNES

Sandra Luceño 

Actualment es troba a Madrid, a punt de treure 
les seves cançons autoproduïdes. De 

moment , començarà amb dos 
s i n g l e s , " Tr a n s a t l á n t i c o s " i 

“Desapareceré", d'estil pop-
rock, acompanyats de guitarra 
acústica, guitarra elèctrica, bateria i 

baix. Han estat enregistrades, masteritzades i 
p ro d u ï d e s m u s i ca l m e n t p e r V í c to r S a i z , a l s 
CaliforniaStudios de Madrid. Totes les cançons aniran 
acompanyades d'una imatge, un text d'introducció i 

presentació del tema, la cançó i el videoclip; amb la 
intenció de no treure "només un single”, sino crear-
ne tot un concepte al voltant que va més enllà de la 
música. Tota la imatge gràfica i corporativa corre a 
càrrec de la Judith Luceño i el primer senzill, 

“Transatlánticos", estarà disponible a finals de 
gener a totes les plataformes digitals. Podeu 
trobar-la al Facebook (Sandra Luceño) o a 
instagram (@sandralucenoficial). 

Poe 
La companyia Gataro fa 20 anys i per 
celebrar-ho, ha triat Poe, una peça de teatre 
musical català contemporani que fa un 
homenatge al gran escriptor Edgar Allan 
Poe. En aquest musical, els amants de Poe 
podran reconèixer fragments i referències a 
La caiguda de la casa Usher, El pèndol de la 
mort o La bóta d'amontillado, entre d'altres. 
Els nostres exalumnes Pau Oliver i Aina 
Vallès participem com actors a l'obra. Els 
podreu veure els dijous divendres i dissabtes 
a les 20h i diumenges a les 18h.
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