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33 Una escena d’‘Epic’, de la companyia Tapeplas.

DANSA 3 PRESENTACIÓ

El claqué contemporani de 
Tapeplas aterra al Mercat 

MARTA CERVERA
BARCELONA

E l claqué o tap dance (en an-
glès), aquest ball que va po-
pularitzar Fred Astaire a 
través de pel·lícules de Ho-

llywood, desembarca al Mercat de 
les Flors aquest Nadal. El modern 
temple de la dansa contemporània 
a Barcelona acull Epic, un muntatge 
ambiciós protagonitzat per un gran 
nombre d’intèrprets, a partir del 29 
de desembre fins al 3 de gener. «Es-
trenar al Mercat suposa un pas molt 
important per a nosaltres», admet 
Sharon Lavi, director de la compa-
nyia Tapeplas.
 No és habitual veure espectacles 

El trepidant xou, 
per a tots els públics, 
es veurà fins al 
3 de gener

La companyia que 
dirigeix Sharon Lavi 
estrena ‘Epic’ 
dimarts vinent

de claqué amb vuit ballarins i sis 
músics: «El claqué és un ball indivi-
dual, no és comú reunir tanta gent 
en un projecte d’aquest gènere. Si 
ho hem aconseguit nosaltres és per-
què fa temps que treballem junts, 
hi ha bon feeling i compenetració 
entre tots els membres», comenta 
Lavi, director, ballarí i coreògraf.
 D’origen judeoromanès, Lavi 
va arribar a Barcelona a finals del 
2001, procedent de la seva terra, 
Israel. Aquí va conèixer altres balla-
rins de claqué i va germinar la base 
del que és la companyia Tapeplas, 
un projecte creat el 2002 i avui in-
tegrat per Laia Molins, Anna Llom-
bart, Rubén Sánchez, David Benei-
to, Agnès Padrós, Estefanía Porque-
ras, Sara Vázquez i Yaron Engler, 
director musical. Epic és el segon 
espectacle que aquesta jove com-
panyia presenta a Barcelona des-
prés de l’explosiu BoomBach (2005), 
que va recalar al Teatre Borràs i a La 
Villarroel.
 «Epic d’alguna manera té molt de 
la meva pròpia vida perquè és una 
història de trobada entre Orient i 
Occident a través del claqué amb 
una visió contemporània», expli-
ca el director de Tapeplas. «És una 

proposta molt visual i abstracta», 
afegeix el coreògraf, que va créixer 
entre Israel i Sud-amèrica. El Me-
diterrani, com a origen d’antigues 
identitats, d’una riquesa de succes-
sos constants, d’un permanent ca-
mí que entrecreua el passat i el pre-
sent, és el marc contextual de l’es-
pectacle.

SENSIBILITAT / Epic, dirigit a tots els 
públics, vol oferir molt més que 
una col·lecció de piruetes rítmi-
ques. «Intentem fer una cosa dife-
rent, portar el tap dance a una altra 
dimensió, unint el claqué amb mo-
viments més orgànics i plàstics», 
afegeix aquest creador amb una 
sensibilitat especial, un sisè sentit 

per tocar la fibra sensible de l’espec-
tador. No es conforma simplement 
a entretenir-lo. Els seus números, a 
més de música i ritme, es nodreixen 
d’un llenguatge coreogràfic que in-
tenta anar més enllà, integrant di-
ferents disciplines i buscant noves 
maneres de comunicar-se amb el 
públic. La música és original a ex-
cepció d’alguns passatges de mú-
sica clàssica gravats. «A l’escena els 
ballarins interactuem amb els ins-
trumentistes. Tots fem de tot en 
aquest  espectacle», declara. H

«L’espectacle tracta 
de l’encreuament 
entre Occident i 
Orient», diu el director 


