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H
a contribuït de manera singular a
situar el claqué en el panorama de
la dansa catalana i ha conquerit un
públic cada vegada més nombrós
per a aquesta disciplina poc nostra-
da que, malgrat les seves múltiples

i estètiques virtuts, continua estant semivalorada en
aquest costat de l’Atlàntic. I no només això: el ballarí i
coreògraf Guillem Alonso (Barcelona, 1973) –el Fred
Astaire català– és un autèntic reformista d’aquest ball,
un modernitzador imaginatiu a qui l’Associació de
Professionals de la Dansa de Catalunya va concedir el
premi DansaCat 2010 per la seva trajectòria.
Aquesta és la seva història, la d’un nen fascinat per

la possibilitat de fer música ballant; la de l’adolescent
que va volar a Nova York i va acabar fent-se amb figu-
res comGregoryHines; la de l’emprenedor que ha co-
creat companyies –BarcelonaRythmTap, BoogieWo-
ogie Tap i TapOlé– i que ha impulsat un festival barce-
loní que aquesta setmana celebra la novena edició; la
del visionari que acaba de muntar una escola de ball a
l’acadèmia Lutier del carrer Balmes que ja té 300
alumnes i 20 professors; la del creador madur, que no
només explora nous territoris musicals, sinó que tam-
bé rescata la forma originària del claqué –el sand dan-
ce– els grans especialistes de la qual fan malves.
“El que busco en un espectacle és que tingui un sen-

tit acústic, que sigui com un concert, amb la seva at-
mosfera. Perquè com a artista, el més interessant del
claqué és que no només interpretes la música sinó
que també la fas. Estàs integrat i formes part de la
creativitat musical”. Per a Alonso, els espectacles del
qual parteixen sempre del treball amb els músics, el
claqué és molt flexible, “és com un instrument amb el
qual pots tocar clàssica, contemporània, jazz, es-
panyola, africana, rock. La gent té la idea que el cla-

qué només es pot ballar amb el jazz, però no és així”.
Fill de guitarristes clàssics –la seva mare, Alicia

Alcalay, va fundar l’escola Lutier, i el seu pare, Fernan-
do Alonso, dirigeix Casa Sors–, va trobar poc original
dedicar-se a la guitarra. La seva afició es va concen-
trar en la percussió i amb 8 anys va començar a estu-
diar claqué. Després van arribarmestres avançats:Mi-
reia Font del Timbal i els germans Méndez. “Però en
dos anys de classe t’ho havies menjat tot”, així que
amb 17 vamarxar a Nova York i, becat per la Generali-
tat, va estudiar al Woodpeckers Tap Dance Center
amb mestres com Brenda Bufalino i Barbara Duffy, o
al Broadway Dance Center amb el modern Savion
Glober.
“Lameva arribada aNo-

va York el 1991 va coinci-
dir amb el ressorgiment
del claqué, que havia dei-
xat d’estar demoda els sei-
xanta. Constantment hi ha-
via funerals dels bons, els
avis del claqué... tot i que
vaig poder arribar a conèi-
xer Charles Atkins, Chuck
Green i Harriet Brown,
que feien classes molt es-
poràdicament”. Entre el
1993 i el 1996, Alonso va
ballar a les principals com-
panyies: la Manhattan
Tap i l’AmericanTapDan-
ce Orchestra, amb les
quals tenia bolos al Lin-
coln Center, al Radio Mu-
sic City Hall, al Symphony
Space... Fins i tot va tenir
la sort de compartir ter-
reny a Los Angeles amb
Gregory Hines en perso-
na, qui es recorda com a
partenaire de Mikhaïl Ba-
ríxnikov a la pel·lícula
Nits de sol, en què intro-
duïa el claqué sobre rit-
mes electrònics.
“Em convidava a tots

els assajos i vam com-
partir algunes tap jams,
tot i que als bolos acabava
per no poder venir perquè
tenia compromisos... ac-

tuar per al president dels Estats Units, rodar pel·lícu-
les... Hines era un homemolt proper i integrador. Sem-
pre barrejava ballarins blancs i negres, fet que suavit-
zava la tensió racial que s’arrossegava des de l’època
d’Astaire i Kelly, quan els blancs es van apropiar
d’aquest ball”.

Quan va tornar a Barcelona, el 1996, Alonso va intro-
duir les tap jams, improvisacions que van ajudar els
ballarins a entrar al col·lectiu del claqué. “Als Estats
Units tenenmés bona tècnica i a Europa sommés crea-
tius, no ens sentim tan vigilats pels puristes”, apunta.
Si en aquella època hi havia 20 ballarins de claqué a
Barcelona, ara n’hi ha més de 50 grups, entre ells, la
Camut Band, en què Alonso participa i la sala d’assajos

de la qual ha agafat el seu
nom. “Hi deu haver 800
persones que l’estudien, i
tenim un mínim de públic
garantit: ja no hem d’anar
a buscar-lo. Una sala que
ens ha acollit molt bé és el
SAT”, explica.
Alonso no només fa gira

per Europa. Des del teatre
li plouen les comandes: ha
treballat per a Tricicle a
Spamalot, per a Flotats en
el vodevil Cal dir-ho, per a
la companyia Chicago i
ara per al musical Fama.A
més amés, la Fnac vol pro-
mocionar The Artist
obrint almatí ambdeumi-
nuts de claqué, i al juny ac-
tuaran per als Prínceps
d’Astúries en les jornades
de la joventut de Girona.
“Si em pregunten pel

meu ballarí preferit en di-
ria molts. Com que no és
una dansa gaire grupal ni
homogènia, els grans solis-
tes tenen cadascun el seu
estil. És el resultat d’una
fusió de cultures: la dansa
irlandesa i la dels esclaus
africans, amb l’evolució
de la música jazz. Segons
el meu parer, el claqué era
l’expressió de llibertat
d’un esclau”.
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“Viscelclaqué
comun
concert”

]“Quan era un nen, l’artista que realment
em va influir va ser Michael Jackson”, con-
fessa Guillem Alonso. “En aquella edat en
què t’arriba la inspiració i pots idealitzar
algun artista, jo em vaig abocar als vídeos de
Jackson, observant-ne els passos. Sé que és
molt típic dir-ho, però Michael Jackson m’ha
fet vibrar amb el seu ball i la seva música. I, a
més a més, ballava claqué! Hi ha un vídeo dels
Nicholas Brothers ballant amb els Jackson
Five. No és que Michael Jackson fos un crac
en aquest ball, però el va introduir en alguns
vídeos, com el de Black and white, i declarava
que el seu ídol era Fred Astaire”.

“Michael Jackson m’ha fet vibrar
amb el seu ball i la seva música”


