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DESCOBREIX
S’acosta Sant Jordi! Aquest any, des de la revista 
Memory, us proposem descobrir llibres de teatre. (més 
endavant trobareu un article on us deixem amb un llistat 
d’algunes obres). 

Si no sabeu on trobar els llibres de teatre podeu anar a: 

• Biblioteca de l’Institut del Teatre; Amb el carnet 
Memory et pots fer el carnet de la mateixa 
biblioteca. 

• ReRead: Hi trobaràs l’oferta de; 1 llibre - 3 euros, 2 
llibres - 5 euros i 5 llibres - 10 euros.  

• La Casa del Llibre: Potser hauràs de buscar una 
mica, solen estar amagats a unes estanteries. 

Aquest 23 d’abril, ja no teniu excusa. Regaleu i llegiu 
teatre! 

FELIÇ SANT JORDI! 

Adria Andreu Gonzalez
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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 16
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ARTICLELLEGIR TEATRE

No hi ha res més vergonyós que estar en una 
classe de Fòrum comentant una obra, i que el 
Xavi Casan pregunti qui la coneix o qui l’ha llegit i 
que tu no en tinguis ni idea. Tranquila, ens ha 
passat a totes! No naixem havent-nos llegit tot 
Shakespeare, tant de bo! 
Per això et porto algunes recomanacions. Jo no 
sóc cap experta, ni molt menys! Però cada cop 
llegeixo més teatre, i vull recomanar-te algunes 
obres que m’han agradat molt, i animar-te a 
llegir els clàssics, que potser fan mandra al 
principi però després ho agrairàs!  

Noms que has de conèixer (segurament me’n 
deixo molts d’importants, però aquí totes estem 
aprenent!): 

• Shakespeare: D’acord, segur que aquest ja et 
sona, però t’has llegit les seves 36 obres? Jo 
tampoc, però poc a poc! 

• Chèjov: Sí, és rus, i confesso que cada cop que 
començo una obra he de tornar a la primera 
pàgina a comprovar qui és qui, perquè diríem 
que els personatges no es diuen “Maria” o 
“Joan”... 

• Bertolt Brecht: Si has tingut a l’Ester Cort de 
professora, segur que et sona aquest nom. És 
alemany, però tranquiles, no té res de nazi, al 
contrari! Durant el mandat de Hitler, la policia 
va aturar una de les seves obres… Sort que a 
Espanya hi ha molta llibertat d’expressió! 
(nótese la ironía) 

• Tennessee Williams: Americà. Busqueu “Un 
tramvia anomenat desig” i “La gata sobre la 
teulada de zinc calenta”. No diré res més!  

• Lorca: Aquest és espanyol, i també té poesia, 
mira si tens opcions… Que me los quitan de las 
manos! 

I ara faré una vomitada d’obres que m’he 
llegit personalment i que m’han agradat 
molt: 

• Tot esperant Godot 

• El chico de la última fila 

• Medea 

• Carícies  

• La gavina 

• Damunt l’herba 

• El comiat 

• Magnòlia Cafè 

• El mètode Gronholm 

• Somni d’una nit d’estiu 

• Pigmalió 

De debò, llegir teatre és molt necessari i 
gratificant, i més per a una persona que 
s’està formant en el món del teatre! Va, 
prova-ho i si no t’agrada pots venir-me a 
reclamar! (Encara que segur que no et 
farà falta!) 

Adria Andreu Gonzalez
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ARTICLE
BED & BREAKDFAST I 
ELS MUSICALS JUKEBOX

Estem acostumats que els musicals que anem a veure continguin cançons originals, 
creades específicament per aquella obra en qüestió, però cal dir que no sempre és així. 
Molts musicals agafen cançons ja creades i relativament famoses i les aprofiten per 
explicar una història a través d’aquestes; el que s’anomena Jukebox musical. És el cas 
de Bed & Breakfast, un musical d’aquesta temporada, realitzat al Teatre Gaudí de 
Barcelona, creat i dirigit per Laia Fort, basat en cançons del grup català Els amics de 
les arts. Protagonitzada per Marta Borràs, Pol Fernàndez, Aida Llop, Joan Olivé, Mireia 
Lorente-Picó i Joan Sáez, l’obra parla de les diferents relacions que es poden establir 
entre un grup de joves. Quan les trajectòries d'aquestes tres parelles es troben, 
esclata un temporal de tensions, recels i desitjos entrecreuats. Es tracta d’una 
comèdia molt entretinguda que il·lustra la realitat de les relacions esporàdiques, 
sentimentals o d'amics, mitjançant música i lletres d’Els Amics de les Arts. 
Un altre Jukebox musical, que segurament coneixeràs, és Mamma Mia. Aquest 
musical, estrenat al West End el 1999, amb llibret de Catherine Johnson, està format 
per cançons del grup suec ABBA. ABBA va ser una banda de música pop i dance que 
va estar activa entre 1972 i 1982, convertint-se en un dels grups més famosos de tots 
els temps a nivell mundial en aconseguir els primers llocs de les llistes d'èxits a 
Europa, Amèrica del Nord i Austràlia. Björn Ulvaeus i Benny Andersson, membres 
d'ABBA i autors de les cançons, han estat involucrats en el projecte des dels seus 
inicis, mentre que Anni-Frid Lyngstad, una de les vocalistes, també ha participat en el 
finançament. El musical inclou cançons tan conegudes com "Money, Money, Money", 
"Thank You for the Music", "Dancing Queen", "Lay All Your Love on Em", "Super 
Trouper", "Voulez Vous", "SOS" , "Knowing Em, Knowing You", "The Winner Takes It 
All", "Take a Chance on Em" o la famosíssima "Mamma Mia". Es tracta d’una obra de 
gran èxit que ha aconseguit arribar a més de 60 milions d’espectadors arreu del món. 

Adria Andreu Gonzalez
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Hem pogut gaudir d’aquest musical a Madrid 
durant tres temporades, del 2004 al 2007, al 
teatre Lope de Vega; a continuació Mamma Mia 
es va programar a Barcelona, fins al 2009, 
protagonitzat per Nina (Donna) i Mariona 
Castillo (Sophie); uns anys després, el 2015, el 
musical va tornar als escenaris espanyols, 
concretament al Teatre Tívoli de Barcelona, on 
es va representar fins al febrer de 2016. 
Fa uns mesos es va estrenar l’exitosa pel·lícula 
Bohemian Rhapsody, que tracta sobre Queen i, 
principalment, la vida del seu vocalista, Freddy 
Mercury. Queen és una banda britànica de rock 
formada el 1970 a Londres pel cantant Freddie 
Mercury, el guitarrista Brian May, el bateria 
Roger Taylor i el baixista John Deacon. 
Actualment May i Taylor continuen treballant de 
manera que la banda encara es considera 
activa. Gràcies a aquesta producció audiovisual, 
les cançons de Queen han tornat a sonar per tot 
arreu, però molts no saben que hi ha un musical 
que ja va recuperar aquestes cançons fa uns 
quinze anys. Parlem de We Will Rock You, un 
musical estrenat el 2002 al Dominion 
Theatre de Londres, que des de llavors 
s'ha pogut veure en nombroses ciutats 
arreu del món, incloent-hi Madrid el 
2003 i el 2007, i Barcelona el 2004, 
entre d’altres. Escrita per Ben Elton, 
l'obra inclou èxits tan coneguts del 
grup com "We Are the Champions", "I 
Want to Break Free", "Somebody to 
Love", "I Want It All", "Another One 
Bites the Dust", "Bohemian Rhapsody", 
o el mateix "We Will Rock You". 

La història està ambientada en un 
f u t u r d i s t ò p i c e n q u è l a 
individualitat es persegueix i 
qualsevol forma de creació 
artística ha estat prohibida. 
Només alguns rebels desafien la 
repressió del nou ordre mentre 
esperen l'arribada del Somiador, 
un líder que segons una vella 
profecia farà possible el retorn de 

la música rock i jugarà un paper 
decisiu per restablir la llibertat. 
A banda d’obres de teatre musical, 
també trobem pel·lícules que utilitzen 
cançons ja creades per la seva banda 
sonora. És el cas de Moulin Rouge, un 
Jukebox musical que, en aquest cas, 
no conté cançons d’un únic grup de 
música, sinó que barreja cançons de 
diversos artistes, com ara Elton John. 
La pel·lícula es va estrenar el 2001 i el 
passat mes de novembre de 2018 es 
va estrenar el musical homònim a 
Broadway. Algunes de les cançons 
més conegudes són “Come what 
may” “Your song” o “El tango de 
Roxanne”. Un altre cas de jukebox 
musical portat al cinema és Across 
the Universe. Aquesta pel·lícula, de 
2007, està formada per cançons de la 
famosa banda The Beatles com ara 
“Hold me tight”, “All my loving” o “Let 
it be”, entre altres. 

ARTICLE

Adria Andreu Gonzalez
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ENTREVISTA

Com veus el futur del teatre musical pels joves que estan 
estudiant? 
El veig una mica fosc en el sentit que ara hi ha 
molta gent que es vol dedicar a això, i hi ha molt 
bones escoles i molta gent, llavors ho veig difícil 
de cara al fet que hi ha molta competència i molt 
poca producció, aleshores és molt complicat 
perquè has de ser súper bo en tot i llavors encara 
juguen més els perfils, però és com tot a la vida i 
si una cosa ens fa molta il·lusió doncs ens hem 
de formar el més bé que puguem. De tota 
manera, encara que no li he fet cas a la meva 
mare, sí que trobo recomanable tenir un pla b per 
si això no funciona. Però llavors també ho veig 
clar en el sentit que està sortint molta creativitat, 
que és jovent que té ganes de fer moltes coses i 
hi ha aquesta cosa que si no trobes feina,igual te 
la pots muntar, però amb les ajudes que ens dóna 
aquest país és difícil, però no ho podem deixar 
perdre, així que a lluitar. 

Com vius el món del càsting? 
Jo m'ho passo molt bé fent càstings si sé fer el 
que se'm demana. Llavors si se'm demana que 
balli per exemple aquí ja tenim més problemes, 
però els càstings personalitzats com els que pot 
fer Dagoll Dagom, que són uns càstings 
preciosos, que t'agafen a tu i et fan un càsting i 
no és allò de pim pam i cantes 20 segons de 
cançó i adéu moltes gràcies, sinó que estan amb 
tu, treballen la cançó, te la fan fer dues vegades, 
parlen amb tu... Llavors si se'm demana que balli 
per exemple aquí ja tenim més problemes.  

Però els càstings personalitzats com els que 
pot fer Dagoll Dagom, que són uns càstings 
preciosos, que t'agafen a tu i et fan un càsting i 
no és allò de pim pam i cantes 20 segons de 
cançó i adéu moltes gràcies, sinó que estan 
amb tu, treballen la cançó, te la fan fer dues 
vegades, parlen amb tu... Aquests càstings són 
molt agraïts perquè et permeten demostrar tot 
el que saps fer, i aquests càstings sí que 
m'agrada fer-los perquè són aprenentatge, jo 
ho visc com: ara tinc l'oportunitat de ser aquest 
personatge. Però els càstings que són així com 
grupals, que estàs competint amb tothom, ara 
prova-ho tu i tu mires, això ho trobo molt 
estressant, molt angoixant i tots aquests 
càstings de: vine demà, i aprèn-te tres cançons 
per demà com borregos, crec que ens hauríem 
de plantar tots i començar a trobar la nostra 
dignitat com a grup i a no acceptar certs 
càstings i acceptar-ne certs altres. 

D'on va sortir la idea de fer el canal de Leopolda Olda? 
Doncs jo abans de dedicar-me a tot això estava 
estudiant a la universi tat traducció i 
interpretació, me'n vaig anar d'Erasmus, i 
estant d'Erasmus vaig voler explicar la vida com 
és allà i vaig començar a fer vídeos a YouTube 
explicant l'Erasmus, llavors quan vaig tornar a 
Catalunya la gent que m'havia començat a 
seguir deien: però segueix fent vídeos... i arran 
d'allò vaig començar a parlar de coses que em 
passen. 

CLARA 
MORALEDA

Adria Andreu Gonzalez
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ENTREVISTA

Com va sorgir la web sèrie de Coses que passen? 
Aquesta pregunta s'enllaça amb la primera i és 
que jo va haver-hi un moment que vaig acabar un 
projecte i em vaig trobar sense feina, i quan et 
quedes sense feina en aquesta professió tens una 
cosa de: no faig res i tot és molt dramàtic, llavors 
vaig dir: bé com que a mi m'agrada molt dir la 
meva, vaig decidir dir la meva, però sí que és 
veritat que estava una mica cansada del format 
càmera en mà, gravant en una habitació jo Clara 
Moraleda, llavors vaig tenir les ganes de fer ficció i 
d'escriure coses i que també participés més gent, 
companys meus i passar-nos-ho bé, però fent una 
creació i així va sorgir. I la temàtica sí que sempre 
intento fer una mica temàtica social, coses que ens 
afectin a tots i totes, sempre acostuma a haver-hi 
un toc d'humor, però no té per què ser obligatori, 
però intento parlar dels drames que ens passen 
des d'un punt de vista de treure ferralla. 

Com ha estat el procés de crear-la? 
Realment volia fer 10 capítols i això vaig començar 
a fer-ho al maig/juny i de les deu primeres idees a 
les quals han acabat sent no tenen res a veure, 
però sí que la majoria els vaig escriure gairebé tots 
de cop, és a dir el que jo volia era tenir rebost, 
tenir-ne com sis fets per no tenir preocupació i 
llavors va ser escriure'ls tots, passar-los a 
companys, agafar tècnics i tot va ser bastant ràpid, 
a més ho he hagut de fer tot jo: escrits, dirigits, 
interpretats i editats... i són hores i hores, i bé no 
és que estigui súper contenta del resultat 
tècnicament perquè clar jo no sé fer aquestes 
coses, però si tinc en compte que són vídeos per 
YouTube doncs estic contenta, ens ho hem passat 
bé. 

Quines diferències veus entre actuar en un escenari o fer-
ho davant d'una càmera? 
Una molt obvia és el públic, que davant d'una 
càmera no hi ha públic llavors no hi ha reaccions i 
perds una mica la màgia aquesta del directe, és 
estrany el concepte de què és fals i què no és fals 
perquè quan estàs a càmera és fals perquè estàs 
com fent trampes tota l’estona. 

Però al mateix temps penso, no és fals, 
és més realista, jo crec que tot té lo seu 
guai i lo seu difícil, jo ara per exemple 
fent lo de Coses que passen, m'he tornat 
boja amb el tema del raccord, amb el 
plano que no t'agafo, que si hi ha molt 
aire, que si la llum i totes aquestes 
coses, que a vegades són mil coses 
alhora i t'atabales, però jo si he d'escollir 
com a actriu m'agrada molt més el 
teatre, com a creadora crec que 
m'agrada més audiovisual. 

Com a Leopolda Olda quins nous projectes tens 
al cap o t'agradaria dur a terme? 
No és com a Leopoldaolda, és com a jo, 
però estic escrivint un llibre de relats 
que es publicarà d'aquí a un any i que 
això sí que em ve de Leopoldaolda, és a 
dir, jo vaig escriure un llibre com a 
Leopoldaolda, però sí que és veritat que 
arran de fer coses de Leopoldaolda, 
arran d'anar fent coses a YouTube, que 
no he guanyat ni un duro, però algú m'ha 
vist fent allò i ha dit: fes-nos això, i aquí 
sí que hem trobat una feina. I amb el 
llibre ha passat el mateix, jo vaig 
començar fent vídeos i em van dir: ai fes 
un llibre fent això però en format llibre, i 
després de fer aquest llibre em van dir: 
ara que fas ficció fes alguna cosa de 
ficció, i doncs ara com Coses que passen 
que estic fent ficció per primera vegada 
en audiovisual, estic fent el mateix però 
en relat, i estic fent un llibre de relats 
curts, i molt guai perquè he trobat una 
altra faceta, que m'agrada moltíssim 
escriure i estic descobrint tot un món. I 
llavors una miqueta el missatge que 
sempre dono al jovent és que no 
s'estanquin en "jo vull ser actor i prou" 
sinó que hi ha moltes coses, perquè per 
exemple ara sóc actriu i molt bé, però 
potser d'aquí a deu anys ja no 
m'interessa i vull fer una altra cosa, per 
tant no ens encasellem només en una 
cosa, intentem tocar molts mons per 
conèixer-los i per saber què és el que 
volem fer i el que no volem fer. 

Adria Andreu Gonzalez
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Tothom és lliure d’escriure i expressar el que 
vulgui, com també ho són les velles glòries que 
sempre és senten ofeses. En el tuit, Albà, peca 
d’aquest sentit de la sàtira i paròdia que 
sempre ha mostrat el Polònia, però mai ha 
atacat vulgar i gratuïtament cap personatge 
públic, per molt que en el sentit contrari si que 
sigui així. Qualsevol burla o atac, mai serà 
vulgar, gratuïta o menyspreable, pot ofendre, 
sempre, però sempre s’ha de construir desde 

l’elegància i la 
intel·ligència. 
Una estrofa 
v e r s a d a , 
h a g u é s 
passat per alt 
t o t a l a 
polèmica que 
h a a c a b a t 
desper tant , 
però hagués 
s i g u t i g u a l 
d’incisiva.  

Bon viatge fins Holanda. 
Gaudeix de la teva ‘estada! 

Doncs la teva vocació, 
està més legalitzada. 

I ara només queda esperar que sigui jo el 
censurat. Visca la sàtira i la cultura! 

TONI ALBÀ 
 I ELS TUITS PERDUTS 

#SENSECENSURA

Que la llibertat d’expressió cada vegada està més 
perseguida i censurada és cert, però mai ens hem de 
penjar d’aquesta repressió per carregar vulgarment 
contra aquells que l’estableixen. 
És el cas de Toni Albà. L’actor i director català, 
conegut principalment per les seves imitacions al 
programa Polònia de TV3, és un gran defensor de la 
llibertat d’expressió i manté una ferma activitat en el 
panorama polític català actual. Tant fins que 
l’anomenada “autocensura” li va jugar una mala 
passada. 
S o v i n t 
l’autocensura no 
ens ajuda a l’hora 
de fer públiques 
certes paraules. 
No hi ha millor 
lavat iva per un 
p o b l e q u e 
l’autocrítica i la 
burla. A vegades, 
els que hem sabut 
t r e n c a r l e s 
barreres d’aquesta 
autocensura, ens 
trobem a les portes 
d’un elegant filtre. Aquest filtre ens serveix per 
expressar sense censura allò que volem dir, però 
vestint-lo d’un cert color i elegància, per tal de fer-lo 
més incisiu però per res groller.  
Aprofitant el viatge d’Inés Arrimadas, Albà, publicar a 
Twitter, un desafortunat missatge on comparava 
Arrimades amb les putes del barri Vermell. Un 
missatge completament masclista, ofensiu i, sobretot, 
vulgar. Podem tenir més o menys afecte per un 
personatge públic, sobretot quan esquitxa l’àmbit de 
la política, però mai s’ha de faltar el respecte.

#SENSECENSURA 
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CRÍTICALA DANSA DE 
LA VENJANÇA

Fins al 31 de març, vam poder gaudir de La 
dansa de la venjança a la Villarroel, l'obra de 
Jordi Casanovas dirigida per Pere Riera. 
Pablo Derqui i Laia Marull ens expliquen 
aquesta història sense parar, 1:20 h els dos 
sobre l'escenari sense tallar mai l'escena, 
estigueu atents, si algun dia ho tornen a fer, 
no us ho podeu perdre! 

L'obra, explica la història d'una parella 
divorciada que coincideixen a la seva antiga 
casa, i debaten de com criar el seu fill a 
partir d'ara, discuteixen, recorden vells 
moments. És una obra, que per generació no 
ens sentim gens identificats, però en canvi sí 
que potser podem veure pares i tiets 
representats per aquests personatges. 

El més interessant, és el tema dels rols de 
gènere. Introdueix el tema d'una manera que 
et fa reflexionar fins a quin punt els rols de 
gènere afecten a totes les nostres relacions 
personals, siguin del tipus que siguin. A més 
a més, fins al final, et fa dubtar sobre que és 
dels dos, el que fa que la relació sigui més 
tòxica, una barreja entre veritat i pensament, 
que et fa estar en alerta permanent. 

Un plaer haver pogut gaudir d'aquesta obra, i 
poder veure aquestes bèsties pardes a 
l'escenari. Tothom atent per si ho tornen a 
programar! 

Adria Andreu Gonzalez
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Com sempre, en aquesta revista ens agrada parlar 
de cultura: llibres, cinema, televisió, teatre… Però 
no ens podem oblidar de què està passant a la 
web. Internet i les aplicacions han donat pas a 
noves formes de fer i consumir cultura. Veiem-ne 
unes quantes!  

Websèries 
Són sèries audiovisuals destinades a la web amb 
plataformes com ara Youtube o Vimeo. El gènere té 
molt èxit entre estudiants d’audiovisuals amb poc 
finançament i recursos, i comencen fent una 
websèrie. Normalment són de durada curta, de 5 a 
15 minuts i amb poques localitzacions, això fa que 
no tinguin narratives molt complicades i que 
majoritàriament recorrin el món de l’humor. A 
Espanya, Cálico Electrónico va ser una de les 
primeres sèries pensades exclusivament per la 
web que va tenir un gran èxit. A partir d’aquí, 
Catalunya ha donat peu a les websèries d’animació 
com ara Arròs covat, i d’altres de ficció com ara 
Les coses grans, Hipsterland o l’última aposta de 
TV3, Patates Rosses.  

EL MOS
Què us ve de gust avui?

Booktubers 
El nou terme fa referència a aquelles persones que 
creen canals de Youtube per parlar sobre llibres i 
l i te ra t u ra , n o r m a l m e n t fe n t c r í t i q u e s o 
recomanacions al seu públic. És cert que si vas a 
una llibreria, només et pots fiar de la portada i el 
títol del llibre. Com a molt la contrportada ens 
aporta alguna nova informació. Tot i així, els pocs 
lectors que quedem, de vegades necessitem que 
algú ens recomani i ens guiï pel bon camí.  

É s u n f e n ò m e n m o l t e x t è s p e r p a ï s o s 
llatinoamericans com ara Mèxic, Chile o Argentina. 
A Catalunya i Espanya encara està en creixement, 
però la Marta Botet és la que més ho està petant 
amb el seu canal Recomanacions de llibres.  
Avui en dia també s’està donant molt peu als 
Booktrailers, un petit tast audiovisual que ens dóna 
una idea de la història i estil del llibre.  

La cultura no mor,  
evoluciona 

Adria Andreu Gonzalez
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Podcasts 
El futur de la ràdio. Els podcasts són programes 
en format àudio amb una temàtica en comú. La 
durada pot variar segons el tipus de conversació, 
invitats o programa. Avui en dia, el podcast és 
una forma fàcil i directa de dir la teva. No 
necessites cap intermediari. Amb una gravadora,  
les teves opinions i connexió a internet, pots fer 
un programa de “ràdio”.  
Estan sortint cada cop més aplicacions 
especialitzades com ara CastBox, Podcast Go o 
Google Podcasts. També hi ha algunes 
aplicacions generalment utilitzades per escoltar 
música, que tenen els seus apartats per 
escoltar-ne com ara Spotify.   
Un dels més exitosos de Catalunya és La 
competència amb Òscar Dalmau i Òscar Andreu. 
Us recomano també Nadie Sabe Nada d’Andreu 
Buenafuente i Berto Romero. I pels que sabeu 
més anglès, Conan O’Brien Needs a Friend, 
Getting Curious with Jonathan Van Ness, WTF 
with Marc Maron i Armchair Expert with Dax 
Shepard.  

Audiollibres 
T’agradaria caminar pel carrer podent llegir un 
llibre? No t’hi facis mal! Ara estan de moda els 
audiollibres. No té cap secret, és el mateix text 
llegit i interpretat normalment pel propi autor. És 
com aquelles històries que t’explicàven els pares 
abans d’anar a dormir. Mentres escoltes una 
novel·la pot fer un puzzle, cuinar o tancar els ulls i 
imaginar-te la història com si fos una pel·lícula 
dins el teu cap. Ara fins i tot estan sortint textos 
pensats només en format audiollibre, sense la 
necessitat de publicació en paper.  
I si sou d’aquells que us agrada llegir, no cal que 
canvieu una cosa per l’altra. Jo personalment 
prefereixo deixar la ficció per la lectura i escoltar 
llibres com ara autobiografies d’artistes que 
admiro. D’aquesta manera pots sentir la seva veu 
explicar totes aquelles històries, li aporta un cert 
punt de realitat i et sents més a prop d’aquella 
persona, com si t’ho estigués explicant al costat.  
Algunes de les aplicacions que et permeten 
comprar audiollibres són Kindle, Audiobooks, o 
Scribd. 

Adria Andreu Gonzalez
11



L’ESDEVENIMENT

La Diada de Sant Jordi és una de les 
festes populars més importants que se 
celebren a Catalunya. 
Se celebra el 23 d'abril, dia en què va 
morir el cavaller Jordi. El sant, que 
estava sota les ordres de l'emperador 
Dioclecià, es va negar a seguir l'ordre de 
perseguir els cristians, per la qual cosa 
va ser martiritzat i decapitat. Molt aviat el 
van començar a venerar com a màrtir i de 
s e g u i d a va n a p a rè i xe r h i s tò r i e s 
fantàstiques lligades a la seva figura. 
El culte a sant Jordi es va estendre 
plenament a tots els Països Catalans, 
durant l'edat mitjana. I des de l'any 1456 
és el patró oficial de Catalunya. 
A finals del segle XIX, amb el moviment 
polític i cultural de la Renaixença, és 
quan es va instaurar Sant Jordi com la 
diada patriòtica, cívica i cultural més 
celebrada a Catalunya. 
És una festa que amb els anys ha adquirit 
un to reivindicatiu de la cultura catalana. 
Per això molts balcons de les ciutats 
s'engalanen amb la senyera. Els 
elements centrals de la celebració són la 
cultura i l'amor, representats amb el 

Durant la Diada de Sant Jordi els carrers 
de Barcelona s'omplen de parades on s'hi 
poden comprar llibres i roses. També 
s'organitzen diverses activitats culturals. 
La principal i més destacada és la 
signatura de llibres per part dels 
escriptors. Ja sigui en ple carrer, 
llibreries, botigues o centres comercials. 
Altres activitats se centren en la promoció 
de la lectura en particular i de la cultura 
en general, organitzant-se des d'actes de 
lectura pública de llibres, fins a tallers 
d'escriptura. Els nens també són 
protagonistes d'aquesta jornada, ja que és 
habitual veure parades de l l ibres 
exclusives pels més petits o tallers de 
marionetes que expliquen la història de 
Sant Jordi i el drac. 

La gran afluència de gent passejant pels 
carrers de Barcelona és part de l'encant 
del dia de Sant Jordi. Tot i això, durant 
certs moments del dia, la quantitat de 
persones que es troben en els punts més 
cèntrics de la ciutat com les Rambles, 
Rambla Catalunya o Portal de l’Àngel, és 
tan gran que pot arribar a dificultar el 
gaudi d'aquest dia. Però tant si no heu 
estat mai per Sant Jordi a Barcelona com 
si hi heu estat, no us podeu perdre aquest 
dia tan especial i ple de cultura. 

LA DIADA DE 
SANT JORDI 
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El mes passat, tan sols vam poder gaudir d’un 
Memofesteig, protagonitzat per Diluvi i Sara 
Roé.   La Sareta va bufar dues espelmes. 
Ambdues pertinents al número dos.  

Vam poder gaudir de la seva persona i les seves 
companyes de pis. Per sort eren simpàtiques.  

 No va ser una festa de llarga durada. 
Tanmateix, va ser  agradable i divertida. 

Hola estimades!  Espero que estigueu passant un dia maco, maco. D’aquells que dius:  No 
podria ser més maco.  
Aquí ens trobem novament!  Al meu raconet, raconet albeniense.arandanense.  
Doncs res, com ja sabeu comentarem els aniversaris vinents i els que han estat festejats al llarg 
del mes passat. 

EL RACÓ DE L’ALBENI

MEMOFESTEIG

ENS I DATA/ES
• ANGEL GALLEGO  ( 02-04-1988 ) :  MemoAlumne.  1r de FIP. Pròximament serà expulsat de 

Memory per un excés d’activitat física.  
• SÒNIA NICOLÁS ( 10-04-1993 ) :  MemoAlumne. 1r de FIP.  Els veterans de l’escola encara 

no la coneixem en excés. Farem tot el possible per canviar-ho. 
• ANDREA MÁRQUEZ ( 24-04-1994 ) :  MemoAlumne. 2n de FIP.  Bufarà les espelmes patinant 

sobre gel, amb el vestuari Supercali corresponent. 

EL RACÓ  
DE L’ALBENI

TERMINOLOGIA 
DESCRIPTIVA 

Diluvi 
Susto   

Actual-Susto 
Ex-Susto 
Pírcing 

Multitud 
Titella 

Pizza - s 
Agraïments  

Chica excelente  
Volum  

Dolor crani 

MEMOFESTEJOS PASSATS 
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MEMOHORÒSCOP

ÀRIES (20 de Març al 19 d’Abril) 

La mopa passarà i la teva dignitat recollirà. 

TAURE (20 d’Abril al 20 de Maig) 

La llista del material d’una aula no obeiràs i 
tot d’una expulsat de Memory seràs.

CRANC (22 de Juny al 22 de 
Juliol) 

Rebràs UN Whats. Àudio de vuit minuts d’en 
Freddy serà.  

BESSONS (21 de Maig al 21 de 
Juny) 

A l’Alberts aniràs i embotit et trobaràs.

VERGE (24 d’Agost al 22 de 
Setembre) 

Un nou rètol de material enganxaran i com a 
infraestructura, el teu nom, hi serà.

LLEÓ (23 de Juliol al 23 d’Agost) 

“Maria Maria” cantaràs i la Bossy unes danses et 
brindarà.

ESCORPIÓ (23 d’Octubre al 21 de 
Novembre) 

Dues-centes has de pagar. El Freddy t’està 
vigilant.  

BALANÇA (23 de Setembre al 22 
d’Octubre) 

Arribaràs tard, a classe no podràs entrar. 

SAGITARI (22 de Novembre al 21 
de Desembre) 

Expert en dansa et creuràs, fins que l’Angel et 
mostri l’espagat.  

CAPRICORN (22 de Desembre al 
18 de Gener) 

Al Microteatre t’acceptaran.   EL DRAMATURG 
seràs anomenat.  

PEIXOS (18 de Febrer al 19 de 
Març) 

A Màlaga acabaràs, els triples mortals seran la 
teva finalitat.   

AQUARI (19 de Gener al 17 de 
Febrer) 

Ara ressona el Despertar, més endavant els seus 
Colors seran representats.  

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

PROMOCIÓ ALUMNES

ALMAS EN ESPERA 

Aquesta micro-obra serà representada del 5 al 
28 d’abril, divendres, dissabtes i diumenges nit 
al Microteatre de Barcelona. El text es de la 
Elisa Enrech i hi actuen la Noha Roca, la 
Claudia Vega, l’Ángel Gavila i la Sònia Ardanuy, 
alumnes de 1r de FIP.

EL DESPERTAR DE LA PRIMAVERA 

Aquest musical rock revolucionari, amb 
vuit premis Tony de Broadway, estarà en 
cartellera del 28 de març al 12 de maig al 
Teatre Victòria. Hi podreu veure a l’Adrià 
Andreu, en el paper d’Otto Lammermeier.  
Destacar, també la tasca com a assistent 
de direcció de l’Aina LLuch.

BRUIXES REBELS 

Projectes 293, companyia integrada per 
alumnes de 3r de FIP, farà un espectacle per 
la diada de Sant Jordi (23 d’abril) que 
combina poemes de Maria Mercè Marçal i 
cançons amb missatges feministes. Poesia, 
música i feminisme al carrer!
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L’EQUIP DE 
MEMORY.ART

BRUNA ARTIGAL 
Direcció i redacció

AINA LLUCH 
Direcció i redacció

JUDIT BATCHELLI 
Direcció i redacció

ADRIÀ ANDREU 
Disseny i fotografia

ANNA MOSEGUÍ 
El Mos

ALBENI ARANDA 
El racó de l’Albeni

MARC TORRES 
#sensecensura

CARLA MIR 
Redacció

ANDREA MÁRQUEZ 
Redacció

• Minoru Mas 
• Escola Memory

AGRAÏMENTSCLAUDIA VEGA 
Fotografia

ELISA ENRECH 
Redacció
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