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Barcelona ciutat

El Palau Nacional. Arquitectura i me-
mòria. Visita comentada a l’edifici
que acull el MNAC, en la qual es re-
corren espais habitualment tancats
al públic. 8,5 euros.
Palau Nacional de Montjuïc (11 ho-
res). Reserves: 93-622-03-75.

Gong! Espectacle infantil a càrrec de
la companyia Inspira Teatre (12.30
hores), i taller infantil de còctels de
fruites (de 10.30 a 12 hores).
Poble Espanyol de Montjuïc.

La Caputxeta Vermella i el llop.Amb la
representació d’aquesta obra a càr-
rec de Magatzem d’Arts, finalitza la
temporada infantil.
Guasch Teatre. Aragó, 140 (12.30 i
17 hores). 8,5 euros.

La Ventafocs. Dreams Teatre tanca
avui la temporada infantil.
Jove Teatre Regina. Sèneca, 22 (19 ho-
res). 9,5 euros.

El somni d’una nit d’estiu.Representa-
ció a l’aire lliure d’aquesta obra de
William Shakespeare a càrrec de la
companyia Parking Shakespeare.
Parc de l’Estació del Nord (19 hores).
Gratuït.

Banda simfònica. La Banda Municipal
de Barcelona interpreta obres de Tol-
drà, Guridi, Falla, Sibelius i Respighi.
L’Auditori. Lepant, 150 (19.30 hores).
10 euros.

XVIII Festival Internacional de Carilló
de Barcelona. Clausura del festival
amb el concert La vallée des cloches,
a càrrec d’Anna Maria Reverté. Inter-
preta obres de Ravel, Fauré, Debus-
sy, Gershwin i pròpies.
Palau de la Generalitat. Plaça Sant
Jaume (21 hores). Gratuït.

Barcelona

CALDES D’ESTRAC (Maresme)
VI Festival Poesia i +. Clausura del fes-
tival amb el concert protagonitzat
per Pep Gimeno Botifarra, titulat
Te’n cantaré més de mil, amb el qual
recupera les cançons tradicionals i ru-
rals valencianes. 12 euros.
Fundació Palau. Riera, 54 (21 h).

COLLBATÓ (Baix Llobregat)
Festival Gong 2011. Concert d’arpa
d’Ariadna Savall, Peiwoh i els cants
sagrats de la muntanya, músiques
tradicionals, cants sagrats del Llibre
Vermell de Montserrat del segle XIV,
improvisacions i músiques de creació
pròpia (21 hores, Coves del Salnitre,
25 euros). Concert Les noves campa-
nes vingudes de l’Est, a càrrec de
Mark Pulido (23.00 h, Terrassa del
Gong, 5 euros).
www.gong.cat

Girona

LLANÇÀ (Alt Empordà)
VIII Festival de Guitarra deGirona. Con-
cert de jazz a càrrec de Cesc Adroher i
David Ibáñez. 10 euros.
Casa de Cultura (20.30 hores).

SANT PERE DE RODES (Alt Empordà)
11è Festival de Música. Concert a càr-
rec de la violoncel·lista canadenca
d’origen búlgar Velitchka Yotcheva i
el pianista francès Patrice Laré.
Monestir de Sant Pere de Rodes (20
hores). 20 euros, 972-194-238.

Lleida

ESTERRI D’ÀNEU (Pallars Sobirà)
Esbaiola’t. 4t Festival de teatre per a
tots els públics. Durant tot el dia hi
haurà representacions teatrals.
www.festivalesbaiolat.cat

Tarragona

CREIXELL (Tarragonès)
Amor Brujo. Concert de l’Orquestra
Camera Musicae, dirigida per Tomàs
Grau, i amb la mezzosoprano Carol
Garcia.
Centre Cultural Municipal (19 hores).
www.orquestracameramusicae.com

VILA-SECA (Tarragonès)
Festa major. En el programa d’avui
destaca la cantada d’havaneres amb
el grup Balandra (20 h, pg. Pau Ca-
sals) i un espectacle de circ contem-
porani (22 h, pg. Pau Casals).

Gospel. Concert benèfic a favor del
projecte social missioner Kampanga,
Rwanda, a càrrec de Wydean School
Concert Band & Gospel Choir.
Auditori J. Carreras (19 h). 10 euros.

BARCELONA Redacció

B
allen claqué al rit-
me d’una guitar-
ra. Tapeando és
el segon muntat-
ge de la com-

panyia Tap Olé, que dobla el
nombre de membres i arriba

als vuit intèr-
prets.
La companyia

explora les possi-
bilitats sonores i
coreogràfiques de
la fusió del claqué amb la gui-
tarra espanyola, combinant
sonoritats llatines, flamen-
ques, jazzístiques i mediter-
rànies en un procés conjunt
de ballarins i músics en què
la improvisació té un paper
determinant.
Durant l’espectacle es po-

den apreciar balls sorpre-
nents com el body percussion
o el sand dance (ball de sor-
ra), que es practicava a co-
mençaments del segle XX als
Estats Units i que actualment
està gairebé extingit.
Tap Olé ha guanyat premis

com el Sold Out del Festival

d’Edimburg 2007
o el Premi del Pú-
blic del Festival
Internacional de
Valladolid 2004.
El primer especta-

cle el va estrenar el 2003 en
el marc del Chicago Human
Rhythm Project al Vittum
Theatre. Després va actuar al
New York Tap Festival, a
l’Edimburgh’s Hogmanay
2005 i a l’Internacional Feet
Beat TapFestival 2006d’Hèl-
sinki, entre d’altres.

Roser Font va ser la balla-
rina solista de l’espectacle
Enramblao de Rafael Amar-
go i ha participat activa-
ment amb Comediants.
Guillem Alonso va estudiar
claqué a Nova York amb
Brenda Bufalino, Barbara
Duffy i Savion Glover, en-

tre altres ballarins. El guitar-
rista Roger Raventós combi-
na la seva formació clàssica
amb influències d’altres
estils, com el flamenc, la rum-
ba o el jazz.
Completen el repartiment

Rubén Pérez i Laia Molins
(claqué), Paco Weht (contra-
baix), Mario Mas (guitarra) i
Carlos Cortés (percussions).
La coreografia va a càrrec de
Guillem Alonso i Roser Font,
i la direcciómusical és de Ro-
ger Rav.c

Els vuit
components
de la
companyia
catalana de
claqué
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TAP OLÉ

TELÈFONS
ÚTILS

Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Serveis Funeraris Integrals .. 902-230-238
Informació meteorològica .... 807-012-012

]Fusionen el claqué amb el flamenc i ritmes llatins i jazzístics. La
companyia Tap Olé presenta al teatre Goya de Barcelona el segon
espectacle, ‘Tapeando’, després d’haver acaparat premis a Chicago,
Edimburg i Hèlsinki. Els ballarins s’acompanyen amb dues guitarres,
contrabaix i percussions.

TAPEANDO
Companyia Tap Olé

Teatre Goya
C/ Joaquín Costa, 68

Fins al 7 d’agost

Gas Natural ....................... 900-750-750
Fecsa-Endesa ..................... 902-536-536
Manyà 24 h ...................... 93-446-59-59
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