


El meu nom és Mariona Forteza i soc periodista. L’any 2012, 
després de gairebé deu anys treballant en un diari, vaig decidir 
deixar la feina per dedicar-me a allò que sempre m’havia 
agradat: la música. 

Van començar llavors uns anys plens de satisfaccions però 
també de dificultats. Sortir cap endavant com a autònoma no és 
fàcil. Però sobretot vaig topar amb la incomprensió d’una societat 
que no acabava d’entendre ni d’aprovar el que jo feia: “Això està 
molt bé com a ‘hobbie’, però no et podries buscar una feina 
normal?”.

Llavors un dia vaig trobar una foto de carnet de quan tenia 
sis anys. Portava unes ulleres roses molt grans. I tenia cara 
d’espantada. Me’n vaig recordar d’aquella nena que s’amagava 
al pati de l’escola, que passava hores intentant tocar el piano, que 
no s’identificava amb el model de feminitat que li imposaven.

“Mariona! No deixis la feina” conta la meva història, però també 
és la història de molts d’altres: atrapats entre la vocació i una 
realitat social i econòmica cada cop més dura. 

Alhora, també tracta de l’esforç de les noies marginades 
pels estàndards d’una feminitat amb la qual no se senten 
identificades. I de la lluita per ser elles mateixes.

I si...
et dediques a allò que 
sempre havies volgut?





Tot i que no soc actriu (ni pretenc ser-ho!) en els darrers anys 
estic desenvolupant propostes en petits teatres que combinen la 
narració, les cançons i una petita dramatúrgia. 

Tot està al servei d’explicar les històries de la manera més 
efectiva i emotiva possible. Al cap i a la fi, es tracta d’una forma 
diferent de fer periodisme!

L’any 2019 vaig estrenar, en aquesta línia, “Llum profunda”, 
sobre la relació entre el savi orientalista Joan Mascaró i Fornés i 
el beatle George Harrison. “Mariona! No deixis la feina”, segueix 
aquest mateix camí, però ara amb més música i cançons pròpies.

El monòleg va alternant els diferents episodis de manera 
amena, amb lirisme i també una mica d’humor.

Un monòleg periodístic amb...
narració, cançons i una mica 

d’humor
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Sobre Mariona Forteza

Mariona Forteza (Tarragona, 1981) és periodista i també 
compositora de cançons. Ha treballat en mitjans de premsa 
i ràdio de les Illes Balears i Barcelona des de fa gairebé vint 
anys.

És autora del llibre ‘Periodismo después del periodismo’ i 
també de l’EP ‘Les veus de la nit’.

Des de l’any 2013 forma part de la companyia de divulgació 
cultural i patrimonial Carlos Garrido Escènic, a la qual ha 
desenvolupat labors de guionista i compositora musical.

Més informació: marionaforteza.com



Sobre Carlos Garrido Torres

Carlos Garrido Torres (Barcelona,   1950) és escriptor, perio-
dista i divulgador. Ha publicat una cinquantena de llibres, 
centrats en el món antic, l’arqueologia i el testimoni. Entre ells 
hi trobem la sèrie Las Islas Mágicas, Te lo contaré en un viaje i 
Duermes y me olvidas.

Des de l’any 2011 dirigeix   la companyia de divulgació cul-
tural Carlos Garrido Escènic, amb la qual ha posat en marxa 
nombrosos espectacles amb una barreja original de teatre, 
música i il·luminació.

L’any 2016 va estrenar una adaptació teatral del seu llibre Te 
lo contaré en un viaje. També ha dirigit El dragón verde i Llum 
profunda, entre moltes altres propostes.

Més informació: carlosgarridotorres.com
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