


DESCOBREIX
Aquest 24 de febrer es van celebrar els premis “Oscars” a 
Los Àngeles, California.  

I què hi ha del nostre cinema?  

En aquest número us volem fer descobrir 10 films 
emblemàtics de la història del cinema català: 

 
1. A tiro limpio - Francisco Pérez-Dolz (1963) 
2. El mar - Agustí Villaronga (2000) 
3. Fuente Álamo, la caricia del tiempo - Pablo 
García (2001)  
4. Salvador - Manuel Huerga (2006) 
5. El silenci abans de Bach - Pere Portabella (2007) 
6. Pa Negre - Agustí Villaronga (2010) 
7. Chico y Rita - Fernando Trueba i Javier Mariscal 
(2010) 
8. Animals - Marçal Forés (2012) 
9. Lo imposible - Juan Antonio Bayona (2012) 
10. Stella Cadente - Lluís Miñarro (2014) 
 

Esperem que després d’això seguiu descobrint grans 
pel·lícules del nostre cinema! 
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ARTICLEPRODUCCIÓ  
PER PRINCIPIANTS

Moltes de nosaltres, tenim ganes de treballar 
juntes amb les companyes i amigues de l'escola, 
promoció i o generació. A poc a poc, anem creant 
petites companyies i afinitats que ens fan 
treballar i ens fan molt feliç. Però de vegades, 
se'ns escapa de les mans tota la part més 
feixuga de producció. Aquí us deixo alguns 
consells per ser més efectius i professionals fent 
la nostra feina. 

La fase prèvia d'una producció sempre comença 
amb el procés de creació i/o dramatúrgia. Un cop 
l'hem tancat, dividim la feina de producció en 
tres parts: Pre-producció, producció i post-
producció. 

Per començar, la pre-producció. Farem un pla de 
finançament, és a dir, comptarem quants diners 
tenim, decidirem si volem fer Verkami o demanar 
alguna subvenció, i a partir d'aquí farem un 
pressupost. Una bona manera de fer-ho és 
utilitzar l'Excel del Drive. El màster en fer 
produccions de baix pressupost o pressupost 0 
no existeix, però no patiu, ens el donaran quan 
surti. A part de fer el calendari d'assajos, també 
haurem de fer un pla d'execució o calendari amb 
totes les tasques que s'han de fer (escenografia, 
vestuari, promoció, etc.) perquè no ens pilli el 
toro amb res. Per fer efectiva la promoció, farem 
un pla de comunicació, decidint per antelació els 
posts que farem a les xarxes socials, sessió de 
fotos i tot el que vulguem. 

La part de producció, per l'estrena i/o si 
ens han programat a un teatre, és un full 
detallat per hores i dies amb les tasques 
que s'han de fer i qui les ha de fer. Així 
no ens oblidarem res, i tots anirem més 
tranquils, ja que segurament serem els 
mateixos actors i actrius que estarem 
fent aquesta feina. També és important 
tenir pensat el desmuntatge i on 
deixarem l'escenografia un cop acabi tot, 
i així no haver-ho de pensar l'últim dia i 
poder sortir de festa tranquil·les després 
de l'última funció. 

Per acabar, la post-producció. Un farem 
un balanç sobre el pressupost real i el 
que vam plantejar a la pre-producció. 
Veurem els beneficis que hem fet (i no 
ens desanimarem en veure que són 
pocs) i també podem fer un Excel amb 
totes les factures per si hem de declarar 
les despeses (en cas de ser una 
associació i no treballar en negre). I ja 
només queda fer un dossier, tan acurat i 
vistós com puguem, i si ens ve de gust 
enviar-lo per buscar bolos futurs. Els 
mercats estratègics són una bona opció: 
Com per exemple, Fira Tàrrega o la 
Mostra d'Igualada. 

Adria Andreu Gonzalez
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ARTICLE

WEST  
SIDE STORY

Un dels grans clàssics del teatre musical va arribar fa uns mesos a Madrid. 
Parlem de West Side Story, una obra sobre un amor impossible entre un noi i 
una noia de bàndols enemics, inspirada en el gran clàssic de Shakespeare que 
tots coneixem, Romeu i Julieta. El musical es va estrenar a la capital espanyola 
el passat mes d’octubre al Teatro Calderón, de la mà de Som Produce 
(productora de Billy Elliot o Cabaret, entre altres) i a dia d’avui segueix en cartell 
per tots aquells que encara no l’hàgiu vist o qui vulgui repetir. La trama gira 
entorn dels constants enfrontaments que hi ha als carrers d’un barri de Nova 
York entre dues bandes de joves: els “Jets”, nord-americans, nascuts allà, i els 
“Sharks” uns porto-riquenys que van marxar del seu país a la recerca de millors 
condicions. La cosa es posa més tensa quan organitzen un ball on Toni, un nord-
americà, interpretat per Javier Arano (amb el català Jan Forrellat com a 
alternant) i Maria, una porto-riquenya, interpretada per Talía Del Val, es coneixen 
i s’enamoren. El germà de Maria, Bernardo (interpretat per Oriol Anglada) els 
veu junts i l’adverteix que s’oblidi d’ell perquè pertany als seus enemics, però ja 
és massa tard perquè els enamorats lluitaran pel seu amor costi el que costi. 
Llavors les dues bandes organitzen la baralla definitiva per determinar qui mana 
als carrers, amb armes incloses, sense pensar en les conseqüències. Toni, 
seguint la petició de la seva estimada, intenta frenar la lluita però el que 
aconsegueix és tot el contrari. L’enfrontament armat acaba amb dues morts que 
ho canvien tot. Després de la tragèdia Toni intenta marxar lluny amb Maria per 
poder viure el seu amor lliurement, però un cop més tot acaba en desgràcia. 

Adria Andreu Gonzalez
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Aquesta dramàtica història d’amor s’explica 
mitjançant una sèrie de meravelloses cançons 
que Leonard Bernstein i Stephen Sondheim van 
escriure per l’estrena del musical a Broadway el 
1957. A més, està acompanyada de magnífiques 
coreograf ies de Jerome Robbins, que 
pràcticament s’han mantingut originals de 
Broadway. Segons ha explicat Federico Barrios, 
director d’aquest muntatge i adaptador de les 
coreografies, només el 5% de les coreografies 
s’han hagut de variar, per motius relacionats 
amb l’escenografia, mentre que la resta són les 
originals. Pel que fa al vestuari, el dissenyador, 
Antonio Belart, reconeix que s’ha basat 
principalment en els vestuaris de la pel·lícula 
(de 1961), de manera que, amb aquesta 
referència, la gent reconegui ràpidament els 
personatges. Explica que pel vestuari dels 
“Sharks” ha fet servir roba més descarada, 
inspirant-se en els gitanos espanyols, amb 
vestits atrevits, mentre que pels “jets” s’ha basat 
més en dissenys anglosaxons. Respecte als 
vestits de les noies, diu que per les noies porto-
riquenyes ha jugat molt amb cossos cenyits i 
molt volum a les faldilles, mentre que per les 
nord-americanes, ha utilitzat un estil tipus 
“ampolla de coca cola”, estil Marilyn, amb una 
sèrie de talls estratègics perquè al mateix 
temps es puguin moure lliurement.

El musical va ser innovador: pels 
balls, que formen part de l'acció 
dramàtica, per la temàtica però 
sobretot per la música molt variada 
de Bernstein, que va fusionar òpera, 
música contemporània, comèdia 
musical nord-americana i música 
llatina, incloent-hi sons de Jazz, 
aconseguint així una partitura 
sofisticada que converteix el musical 
en una obra mestra. Una de les 
cançons més famoses d'aquesta obra 
és «Amèr ica», en la qua l es 
contraposen les dues visions dels 
emigrants en arribar a Estats Units: 
la i l · lus ió per la l l ibertat , la 
modernitat i el consumisme, i d'altra 
banda el desengany davant la 
marginació racial i la pobresa. Tal 
com el protagonista, Javier Arano, 
afirma en una entrevista, és un 
musical que aporta molt a dia d’avui. 
El tema que tracta segueix molt 
vigent (conflicte entre dues bandes 
per discriminació racial, xenofòbia) i 
és molt important fer aquest mirall a 
sobre de l’escenari perquè el públic 
es pugui veure reflectit i pugui 
reflexionar sobre el que passa. 

ARTICLE

Adria Andreu Gonzalez
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ENTREVISTA

Com veus el futur del teatre musical pels joves 
que estan estudiant? 
Amb constància i dedicació tot arriba. 
Estem travessant un moment difícil en 
l'àmbit cultural i artístic. Referint-me 
sobretot a Barcelona. Madrid ara mateix 
està vivint una època daurada però 
Barcelona ha patit molt, tant de bo els 
joves puguem fer que remunti. És 
important "anar a per totes", formar-se 
sobretot en les tres especialitats 
(interpretació, cant i ball) i no defallir mai, 
el NO l'hem rebut tots i el rebrem 
molt íss imes vegades però , s i no 
t'enfonses, al final a tothom li acaba 
arribant l'oportunitat. 

Com vius el món del càsting? 
Jo em prenc els càstings com un boníssim 
entrenament com a actor. És boníssim 
fer-ne molts, com més millor, per perdre 
pors, guanyar seguretat i aprendre a 
conèixer-se a un mateix en una situació 
com un càsting, on tens tan poc temps i 
has de mostrar tant i amb tanta precisió. 

Com és l'experiència de viure i treballar a 
Madrid? 
Treballar a Madrid està essent una 
exper iènc ia meravel losa , dura i 
sacrificada però molt gratificant. Per 
venir a treballar a Madrid a una gran 
producció s'ha de saber molt bé a què 
véns . Vens a v iure a un teatre 
bàsicament, a fer molts doblets, a viure a 
un ritme esgotador, a descansar poc i a 
no tenir massa vida social, però vens a 
treballar del que t'apassiona i al final és 
el que ens agrada i volem a totes hores. 

Quines diferències trobes en el món del teatre 
entre Madrid i Barcelona? 
Com deia abans, Madrid ara mateix està 
vivint una època daurada, mentre que 
Barcelona està molt perjudicada. La gent 
cada cop arrisca i aposta menys, perquè 
també hi ha menys ajudes i oportunitats. 
Cada dos per tres passa alguna que fa 
que la gent cada vegada vagi menys al 
teatre i tinguin altres prioritats. 

JAN  
FORRELLAT 

Adria Andreu Gonzalez
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ENTREVISTA

Què significa per tu formar part de West Side 
Story? Fins ara, com has viscut l'experiència? 
Un somni, sens dubte, i una sort poder 
sortir a escena cada nit a cantar 
aquesta partitura tant emblemàtica. 
Cada dia fem un show espectacular i és 
increïble veure tots els companys com 
cada dia fan la funció com si fos 
l'última. És una funció que parla de 
tantes coses i és tan profunda que cada 
dia tens l'oportunitat d'aprendre alguna 
cosa nova. 

Quin consell li donaries a un/a estudiant de 
teatre que vol anar a Madrid? 
El consell que donaria és, com deia 
abans, que la formació és el més 
important. Cada dia hi ha més gent que 
fa més coses, surten de sota les pedres. 
Cada dia més joves i amb més talent. És 
important tenir una formació sòlida, el 
talent és important però de vegades no 
ho és tot. No és tan important tenir-lo, 
sinó treballar-lo. La resta arribarà en el 
moment adequat, sigui a Madrid, a 
Barcelona o on sigui. 

Madrid està apostant molt pel 
teatre de gran format, hi ha 
molt turisme de musicals, 
gent que viatja a Madrid 
expressament veure teatre i 
s'ha convertit en la tercera 
capital mundial de teatre 
musical, només superada per 
Broadway i Londres. És un 
gust viure això des d' aquí, 
veure que tots o quasi tots els 
amics i companys tenen feina i 
tots els teatres plens cada dia 
de funció. 

Adria Andreu Gonzalez
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Desgraciadament, el muntatge de “Les dames 
del perpetu socors”, s’ha hagut de suspendre i 
substituir-se pel musical “Rent” i les 
pròrrogues del Mag Lari i “Broadway a 
Capella”. No només s’elimina de la cartellera 
de Barcelona una obra i un autor amb poc 
renom a la ciutat condal, sinó que a més, joves 
amb molt de talent es veuen obligats a perdre 
la seva feina per musicals que garantitzin tenir 

e l p a t i d e 
butaques ple i 
f u n c i o n i n a 
taquilla. 
Apostem. No 
n o m é s p e r 
nous formats i 
musicals poc 
c o n e g u t s . 
Apostem per 
t e a t re s , p e r 
actors i actrius, 
pel talent i per 
a p r o p a r l a 
qualitat i altres 
maneres de fer 
a casa nostra. 

MOLT ONYRIC  
PER POC PÚBLIC 

#SENSECENSURA

Per tots és ben sabut que, el passat més d’agost, la direcció 
artística del Teatre Condal de Barcelona va ser encarregada al 
actor i director Daniel Anglès. Fruït de la il·lusió i les ganes 
d’establir un teatre dedicat només al gènere musical. Anglès, va 
proposar una molt potent i interessant temporada al nou Onyric 
Teatre Condal. “Fun Home”, “Mag Lari - 25 il·lusions”, “Broadway 
a Capella” o “Les dames del perpetu socors”, eren alguns dels 
muntatges que havien d’omplir la sala del Onyric. També ho 
havien de fer muntatges més petits com “Impro Side Story” o un 
bon nombre de concerts de diferents actors i actrius del gènere 
m u s i c a l a l C l u b 
O n y r i c . 
Desgraciadament, 
això no ha estat així. 
Una forta inversió 
d ’un equ ipament 
molt bo de llum i so, 
funcions especials i 
d i f e r e n t s 
abonaments no han 
estat suficients per 
potenciar l’arrencada 
del nou enfoc al 
Onyric Teatre Condal. 
Una arrencada que, 
desgraciadament, no 
ha tingut la resposta 
que es mereixia per part del públic. Un públic que freqüentava 
l’antic Teatre Condal i que ara sembla que se l’hagi d’arrossegar 
fins a la platea del teatre. El motiu? La por a la desconeixença i 
les poques ganes d’apostar.  
Per tots els amants del gènere, és un regal tenir a Barcelona un 
únic espai i tot un equipament dedicat exclusivament al gènere 
del musical; en especial aquelles propostes més desconegudes 
a casa nostra. 
Però per la resta del públic, això no és així. Estem veient que els 
espectadors prefereixen pagar un preu molt elevat d’entrada i 
apostar per un espectacle amb molt més renom i amb cares 
conegudes, que arriscar a pagar una entrada per descobrir nous 
actors i propostes que fins al moment desconeixien i que, per 
tant, seguiran desconeixent.

#SENSECENSURA 

Adria Andreu Gonzalez
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CRÍTICALA 
TENDRESA

No badeu! Teniu fins al 24 de març per anar al 
Teatre Poliorama a veure La Tendresa, l’obra 
d’Alfredo Sanzol per la qual li van donar el 
“Premio Nacional de Literatura Dramática 
2017” i el “XII Premio Valle-Inclán de Teatro”. 
Dagoll Dagom i T de Teatre s’han unit per co-
produir aquesta versió catalana de l’obra i,si us 
agraden les comèdies de Shakespeare, no us 
podeu perdre aquest espectacle. 

Amb aquesta obra es confirma com d’actuals 
poden arribar a ser els temes dels quals 
parlava Shakespeare. Sanzol es posa a la pell 
del mestre i aconsegueix reproduir un 
llenguatge tan semblant que si algú va a veure 
La Tendresa sense saber qui l’ha escrit, 
segurament no trobarà gaire diferències amb 
El Somni d’una Nit d’Estiu, per exemple.  

Dagoll Dagom i T de Teatre tornen a demostrar 
el seu talent, i l’obra és un no parar de riure 
gràcies a Laura Aubert, Elisabet Casanovas, 
Javier Beltrán, Marta Pérez, Jordi Rico i Ferran 
Vilajosana. 

No és d’aquelles obres que et fan reflexionar, 
però sí que et fa valorar la part més tècnica, 
sobretot en l’àmbit interpretatiu, ja que el que 
fan a escena, tant amb el text com amb el cos, 
és com veure una c lasse mag is t ra l 
d’interpretació. 

Adria Andreu Gonzalez
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“Well, hello there. Who are you?” 

Així comença el primer capítol, tal com indica el nom 

de la sèrie, parlant-te a tu. M’estic referint al nou 

thriller que ha revolucionat Netflix, You, protagonitzada 
per Penn Badgley. La sèrie tracta d’un noi, en Joe, que 

s’enamora a primera vista d’una jove poeta quan 

aquesta entra a la botiga de llibres on ell treballa. A 

partir d’aquest moment, en Joe farà tot el possible per 

aconseguir ser l’amor de la seva vida i protegir-la de 

qualsevol mal. Sembla romàntic, veritat? Perquè això 

és el que desitgem tots o gairebé tots. Una persona 
amb qui comparteixis interessos, que sigui atenta amb 

les teves necessitats, que et protegeixi, que t’estimi, 

que vulgui estar sempre amb tu. Perquè aquesta és la 

idea d’amor romàntic que ens han donat des de petits 

amb les princeses Disney, però també amb qualsevol 

comèdia romàntica, sèries de vampirs, homes llop i 

qualsevol sèrie o pel·lícula que ho hagi estat petant 
durant els últims anys.

EL MOS

I no estic dient que sigui dolent desitjar l’amor, però 
aquest ideal d’amor romàntic és cada vegada més 

perillós en la nostra societat i pot evocar en relacions 

tòxiques. Avui en dia, qualsevol persona, sigui noi o noia, 

pot trobar per les xarxes socials on vius, on estudies, qui 

són els teus amics, quin són els teus hobbies, quantes 

vegades al dia vas al bany… i pot utilitzar aquesta 

informació per conquistar-te i/o controlar-te. El que ens 
espanta d’aquesta sèrie és que en Joe no fa servir 

màquines de rastreig de l’FBI o complicats artefactes per 

colar-se dins les cases, l’únic que li fa falta és un mòvil i 

una bona excusa.  

En aquest article no us vull explicar de què va la sèrie, ni 

us vull fer cap mena de spoiler o opinió personal. 
Prefereixo que la mireu per vosaltres mateixos si encara 

no ho heu fet. Us recomano que la mireu sols i amb molta 

atenció, en una pantalla gran, sense fer res més. I 

després, si voleu, la comentem.  

It all depends on You

Adria Andreu Gonzalez
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En que m’agradaria aquest mes de març és, si em 

permeteu, explicar-vos una anècdota. Una tarda, una 

amiga em va demanar que li recomanés sèries per 
veure. You va ser una de les meves recomanacions.  

— Aquesta em nego a veure-la -em va contestar.  

— Per què? -vaig dir intrigada.  

— M’han dit que està explicat de manera que 

t’identifiques amb l’assetjador i que nenes han vist la 

sèrie i estan enamorades d’ell.  

La contesta em va venir per sorpresa i em va fer 
reflexionar durant molts dies. La sèrie està narrada 

des del punt de vista d’un assatjador, interpretada 

per un noi atractiu, que et parla amb veu seductora i 

justifica i raona tots els seus actes, per grotescos que 

siguin. Segons ell, tot ho fa per protegir-la. Nosaltres 

veiem la sèrie i ens enfadem amb la pantalla perquè 

ens està fent estimar un psicòpata. O simplement 
ens neguem a veure-la. Doncs tinc una pregunta per 

fer-vos: No hauríem de canviar el dit culpatori i 

assenyalar-nos a nosaltres mateixos? De qui és la 

culpa que ens creguem aquests discursos? La sèrie 

no ens menteix en cap moment. Ens mostra totes els 

actes atroços que fa en Joe. Sabem des d’un primer 
moment que es tracta d’una persona repulsiva i tot i 

així, una part de nosaltres vol que guanyi. I aquesta 

és exactament la reacció a la qual volien arribar els 

creadors.  

Opino que els audiovisuals no sempre han de buscar 

que l’espectador estigui còmode. És important que ens 

facin sentir, però no sempre ho és que ens facin sentir 
bé. En ocasions és molt més interessant mostrar a 

l’espectador coses que li molesten perquè així 

reflexioni. Tocar la fibra per obrir un debat en la 

societat. Presentar-nos un problema, sentir-nos 

reflectits dins el problema, buscar una solució.  

Si ens preocupa que nenes de 14 anys mirin la sèrie i 
s’enamorin del protagonista, la solució no està en 

cancel·lar la sèrie, sinó en preguntar-se perquè 

aquestes nenes reaccionen així. Avui en dia som 

manipulats constantment per discursos i no ens 

n’adonem. La publicitat constant, els polítics, els 

mitjans de comunicació… I encara que desitgem estar 

en un món millor on els polítics actuïn pel poble, la 
televisió sigui parcial i no hi hagi pobresa, de moment 

no hi vivim. La sèrie simplement et diu “Ei, que et puc 

manipular tant com vulgui. Vigila, és perillós!”. Opino 

que hem de ser nosaltres mateixos qui ens qüestionem 

els discursos i tinguem el suficient coneixement com 

per fer-nos una opinió pròpia. 

Adria Andreu Gonzalez
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Els personatges moralment perfectes no són 

interessants. Els herois perfectes benèvols que no 

cometen errors no són reals i no tenen cap mena 
d’interès narratiu. Posem per exemple el personatge 

de Modern Family, Jay Prittchet, actuat per Ed 

O’Neill. Se’l presenta com un senyor antiquat, que no 

mostra els seus sentiments, bastant homòfob tot i 

tenir un fill homosexual. Aquest tret de la seva 

personalitat és el que li aporta realitat. Quan veus 

que li costa acceptar l’orientació sexual del seu fill o 
la poca masculinitat del seu gendre, però que fa un 

esforç i poc a poc va aprenent, és quan comences a 

estimar el personatge.  

El cas de You em porta instintivament a la novel·la 

Lolita de Vladímir Nabókov. El llibre explica la 

història de Humbert, un home d’uns quaranta anys 
que s’enamora i abusa d’una nena de dotze. La màgia 

que utilitza Nabókov és explicar-nos la història en 

primera persona, des del punt de vista de Humbert.

L’autor del llibre va arribar a patir un judici perquè els 

lectors començaven a empatitzar amb el protagonista. 

El text era tan romàntic que es va arribar a confondre 
per una història d’amor, i no pas una d’abús de 

menors. Però el llibre en tot moment et presenta 

Humbert com un home pedòfil obsessionat amb les 

nenes petites, és el lector qui es sent malament per 

haver empatitzat amb aquell monstre. Lolita ha passat 

a ser considerada una de les millors novel·les de la 

història de la literatura, i personalment, una de les 
meves preferides.  

Aquesta és la meva opinió, no voldria alliçonar a ningú. 

Proposo que mireu la sèrie, que hi reflexioneu i que 

obrim un debat. Us espero a les xarxes socials amb les 

vostres opinions. Tot depèn de vosaltres.  

Aquí baix us deixo uns quants tweets d’algunes 

persones reaccionant a la sèrie, i en alguns casos, la 

contestació del propi actor, Penn Badgley.

Adria Andreu Gonzalez
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“Well, hello there.  
Who are you?”
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L’ESDEVENIMENT

Aquest any, del 20 al 24 de març, se celebrarà la 
desena edició de Kosmopolis. Kosmopolis és la Festa 
de la Literatura Amplificada, una trobada literària que 
se celebra al CCCB (Centre de Cultura Contemporània 
de Barcelona) cada dos anys des del 2002 i que compta 
amb una programació contínua que manté viu l’esperit 
del festival entre les seves diferents edicions. 

La literatura és la protagonista de la festa en tots els 
seus aspectes. Des de la seva primera edició, 
Kosmopolis ha reunit escriptors, poetes, filòsofs, 
científics, músics, cineastes, dramaturgs, contacontes, 
dibuixants de còmic, guionistes, periodistes, actors, 
bibliotecaris i editors disposats a debatre sobre temes 
clau de la nostra actualitat i a celebrar un discurs 
universalista, una festa per emancipar lectors, 
estimular la mutació del cànon, agitar els gèneres, 
interactuar amb les ciències, navegar en llengües i 
revisar mites, tradicions i identitats. 

Aquest any el festival girarà entorn dels relats 
del segle XXI que intenten donar sentit al món 
que hem creat amb el lema “Relats que 
mouen el món”. Es parlarà de la influència de 
la física quàntica en la nostra concepció de la 
“realitat”, es reprendrà el tema dels 
f e m i n i s m e s p e r r e f l e x i o n a r s o b r e 
l’apoderament femení en tots els àmbits, 
s’analitzaran els dilemes ètics que ens 
plantegen les transicions dels capitalismes i 
s’explorarà l’evolució de la narrativa i els seus 
suports al Laboratori d’històries, que 

presentarà una mostra de petit format i 
un programa d’activitats. 

No hi faltaran les seccions habituals 
com els Diàlegs K, amb escriptors 
consagrats que conversaran sobre 
temes clau de la literatura i del nostre 
temps; el campionat europeu de 
Poetry Slam, que portarà a la nostra 
c i u t a t e l s m i l l o r s e x p o n e n t s 
internacionals del gènere; les Nits 
Alfa, amb estrenes cinematogràfiques 
relacionades amb la literatura, i les 
presentacions i signatures de llibres. 

També continuarà la col·laboració 
amb entitats com Biblioteques de 
Barcelona, amb activitats per als 
professionals de les biblioteques, i 
Literature Across Frontiers (LAF), amb 
una xerrada sobre els escriptors 
refugiats a Europa. D’altra banda, els 
“ Re l a t s q u e m o u e n K u b r i c k ” 
proposaran una sèrie d’activitats 
relacionades amb l’exposició “Stanley 
Kubrick” que el CCCB dedica al 
cineasta i que tindrà el moment 
culminant durant els dies del festival. 

KOSMOPOLIS 

Adria Andreu Gonzalez
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Estimats i estimadotes, com estem? Intueixo que fantàsticament. Ja ens trobem aquí novament, 
als Memofestejos de Març!  A continuació, com acostumo a fer en aquesta secció, comentaré les 
persones Memoryanes que fan anys al llarg d’aquest mes.    I com bé sabeu, també faré menció 
dels aniversaris festejats el mes passat.  
Som-hi doncs!  

EL RACÓ DE L’ALBENI

MEMOFESTEIG

ENS I DATA/ES
• SARA ROÉ CID  ( 07-03-1997 ):  MemoAlumne.  3r de FIP. Prové de Terres de l’Ebre.   
• ALBERT ARTIGAS ( 13-03-1998 ):   MemoAlumne. 3r de FIP.   Li agrada tot allò que no 

requereixi esforç físic. L’agilitat no serà el seu fort, però sempre estarà disposat a rebre 
indicacions. 

• 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.  

• ELISA ENRECH ( 29-03-2000 ):  MemoAlumne. 1r de FIP.  A Dreamgirls et vam conèixer, però 
no dubtem que en breus, ens brindaràs més referències.   

EL RACÓ  
DE L’ALBENI

Amb l’Anna Carulla vam poder 
gaudir d’un agradable sopar, 
acompanyat per les melodies 
d’alguns   talents Youtuberos. 
 Un cop acabada aquesta fase 
vam visitar el mític i infal·lible 
D9, alguns van quedar-se amb 
g a n e s d e m é s 
fiestamen, però 
l a m a c a 
B a r c e l o n a 
nocturna ja ens 
havia tancat les 
seves portes.  

Amb la Bruna vam retrobar els 
nostres infants interns. Salting 
Mataró és un mètode infal·lible 
per aconseguir-ho. Rere una 
llarga estona tonificant les 
nostres cames, vam poder 
gaudir d’uns minuts de debat. 
 Debat titulat:   Qui va amb qui?  

D e s p r é s t o t e s 
re s u m e i x e n u n 

sopar acompanyat 
d’espelmes i una 
borrosa festa.  

MEMOFESTEJOS PASSATS 

TERMINOLOGIA 
DESCRIPTIVA 

Relats 
Jump 

Turmell 
Porexpan 
Alçades 
Vertigen 

Qui 
Qui x2 
Qui x3 
Qui x4 
Qui x5 
Qui x6  
Qui x7

TERMINOLOGIA 
DESCRIPTIVA 

Carulla Home 
YouTube 
Trajecte 
Chapao 

D9 
Càmera  

Parpella 
Pòdium 

Consells trànsit 
Busos 

Multi-Taxi 
Tabac al 24hrs 

Fuet

Adria Andreu Gonzalez
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MEMOHORÒSCOP

ÀRIES (20 de Març al 19 d’Abril) 

Amb una impressora del Raval tindràs un 
percal.   

TAURE (20 d’Abril al 20 de Maig) 

Una impressora voldràs llogar i algun ésser 
no t’ho permetrà.

CRANC (22 de Juny al 22 de 
Juliol) 

Pròximament una impressora hauràs d’interpretar.  

BESSONS (21 de Maig al 21 de 
Juny) 

Tindràs un mal dia i en impressora et voldràs 
transformar.  

VERGE (24 d’Agost al 22 de 
Setembre) 

Estaràs tan desesperat, que els orificis d’una 
impressora empraràs.  

LLEÓ (23 de Juliol al 23 d’Agost) 

En una nit esbojarrada, una impressora et 
tatuaràs.  

ESCORPIÓ (23 d’Octubre al 21 de 
Novembre) 

Una nit fantasmagòrica viuràs, impressores amb 
potes veuràs.  

BALANÇA (23 de Setembre al 22 
d’Octubre) 

Tant sol et trobaràs, que la teva cara voldràs 
escanejar i el resultat: Un foli en blanc serà.   

SAGITARI (22 de Novembre al 21 
de Desembre) 

La impressora Memory amiga teva serà i grans 
descomptes per còpia et farà.  

CAPRICORN (22 de Desembre al 
18 de Gener) 

Una pluja d’impressores veuràs. Un gran nombre 
de desitjos podràs demanar.  

PEIXOS (18 de Febrer al 19 de 
Març) 

L’encarregat d’imprimir la Revista Memory seràs i 
abraçades com a sou rebràs.  

AQUARI (19 de Gener al 17 de 
Febrer) 

Una impressora HP compraràs al Media Markt. 
L’amor de la teva vida et trobaràs.  

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

PROMOCIÓ ALUMNES

FESTIVAL IMPORTANT 
Els Malnascuts 

Un festival d’arts escèniques que acull la 
Sala Beckett dins del marc de la novena 
edició dels Malnascuts, on hi trobareu des 
d’un concert, fins un workshop, passant 
per una obra de teatre o un ritual o una 
instal·lació. Hi han participat la Bruna 
Artigal (cap de moviment i coreografia) i 
l’Adrià Andreu i l’Èric Pons (ajudants de 
direcció i producció). Del 20 al 31 de març, 
no us ho perdeu! 

CROISSANTS NORMALES DE 
SÁBADO 

Tres germanes i un esmorzar de dissabte. 
Una situació normal. Però a vegades a la 
vida les coses no poden ser normals, per 
molt que ho desitgem. Hi trobareu a l’Aina 
Lluch (3r FIP) i la Carla Abulí (exalumna), 
al Microteatro de Madrid del 13 de març al 
7 d’abril.

LA SIRENETA 

L a c l à s s i c a h i s t ò r i a d e D i s n e y 
interpretada al Teatreneu de Barcelona 
per Carles Jiménez (2n FIP) i Albeni 
Aranda (3r FIP), en els papers de Príncep i 
Úrsula, respectivament. Una producció de 
Magatzem d’Ars que no podeu deixar 
escapar!

Adria Andreu Gonzalez
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L’EQUIP DE 
MEMORY.ART

BRUNA ARTIGAL 
Direcció i redacció

AINA LLUCH 
Direcció i redacció

JUDIT BATCHELLI 
Direcció i redacció

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
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