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Derivació atropellada del blues, 
el boogie woogie és l’estil més 
ràpid de música ballable, 
normalment seguint els passos 
de lindy-hop però amb prou 
feines tocant el terra, així de 
ràpid s’han de moure que 
gairebé sembla que volin! Ara, 
Boogie Woogie Tap és una 
proposta original que remarca el 
vertigen d’aquest ritme amb un 
instrument especial: el cos de 
dos ballarins de claqué.

La proposta està firmada pel 
Lluís Coloma Trio, amb el 
contrabaixista Manolo Germán 
(Gatos Locos) i el bateria Marc 
Ruiz (Dr. Soul & Mammy Brass i 
Midnight Rockets) acompanyant 
el gran pianista de dits 
pessigollers que va deixar els 
estudis clàssics transportat per 
l’influx de Jerry Lee Lewis, 
Roosevelt Sykes i Alan Price. 
Actualment, Lluís Coloma està 
considerat un especialista en 
piano jazzístic, ha estat 
guardonat repetidament per 
l’Associació de Músics de Jazz i 

Música Moderna de Catalunya, i 
se’l pot trobar sovint en tots els 
festivals de Blues & Boogie 
Woogie que es fan arreu 
d’Europa, a més de ser director 
artístic del Festival de Blues de 
Barcelona.

Ja fa uns anys que els músics 
d’aquest trio col·laboren amb 

dos ballarins de claqué de 
referència internacional 
improvisant i coreografiant a 
l’uníson: Guillem Alonso, que ha 
format part de l’American Tap 
Dance Orchestra, la Manhattan 
Tap i The Tap Collective de Nova 
York, entre d’altres, i Roser Font, 
que a més de ballarina és actriu i 

cantant, i ha participat en 
diversos muntatges de 
Comediants. Tots dos han 
format part de la gira 
internacional i multitudinària de 
Fire of  dance, i són una parella 
de ball consolidada.

Boogie Woogie Tap inclou 
sand dance, el ball sobre sorra 
del qual en Guillem Alonso és un 
dels especialistes mundials; body 
tap, percussió que utilitza totes 
les parts del cos com a 
instrument. I, per descomptat, 
les sabates de claqué, que són 
mig instrument, mig bruixeria, 
perquè fan moure la resta del cos 
com si estigués transportat per 
algun tipus d’encís molt ben 
portat.

Tot el contrari de l’efecte de la 
Medusa, que petrificava amb un 
sol cop d’ull, el conjunt de músics 
i ballarins que es presenten al 
SAT! aquesta setmana fan que el 
ritme festiu de boogie woogie es 
coli per les orelles i les pupil·les 
dels espectadors, i impregni 
cadascuna de les cèl·lules del seu 
cos. No està clar què pot passar 
amb les cadires del teatre quan 
els espectadors quedin 
totalment posseïts pel seu ritme 
festiu. 

BOOGIE WOOGIE TAP
SAT Teatre  
Del 26 al 28 d’abril

Les sabates de 
claqué fan moure 
la resta del cos, 
transportat  
per un encís

Ehhh... Boogie!
Boogie Woogie es fica al cap. Contrabaix, 
piano i uns ballarins de claqué encomanen el 
seu no parar impenitent. Per Bàrbara Raubert
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seva dona a la família. La presència de 
Ruth en aquesta casa despertarà molt 
aviat reaccions inesperades.

Dansa
Antic Teatre
Verdaguer i Callís, 12. 93 315 23 54. 
www.anticteatre.com.

(!) H [d] ommage Dj. i dv., 21 h.  
6 €. 25 i 26 d’abril.

H(d)ommage és un duo de dansa/
paraula. Des de fa cert temps, el pas 
dels anys, el que queda i el que 
desapareix, el rastre que deixa la vida 
d’un en el record col·lectiu, el pes de 
l’experiència en els nostres gestos, la 
intuïció que el que crèiem inamovible 
és, en realitat, caleidoscòpic.

(!) RIZOMAQUISTELARVA Ds.,  
21 h. Dg., 20 h. 6 €. 27 i 28 d’abril.

En determinades ocasions de les 
nostres vides alguna cosa ens toca i ens 
canvia: és origen, epifania obscura. 
‘Rizomaquistelarva’ és una proposta 
fragmentada i redundant perquè el seu 
model és l’art, però tambéquelcom més 
arriscat, virulent i imprevis... la vida?

Mercat de les Flors
Lleida, 59. 93 426 18 75. www.
mercatflors.cat.

(!) Dia Internacional de la 
Dansa: Gala Ex-It Dg., 17 h. 15 €. 
Fins al 28 d’abril.

El Mercat de les Flors celebra el Dia 
Internacional de la Dansa amb una 
Gala especial amb ballarins que han 
passat per IT i que ara estan en grans 
companyies internacionals. 

Sat! Sant Andreu Teatre
Neopàtria, 54. 93 345 79 30. www.bcn.
cat/santandreuteatre.

(!) Boogie Woogie Tap Dv. i ds., 
21 h. Dg., 18 h. 15 €. Del 26 d’abril al 28 
d’abril.

Vegeu article en aquesta pàgina.

Teatre Auditori de Sant 
Cugat
Pl. Centre Cultural, s/n. 93 589 12 68 / 
93 590 76 90. www.teatre-auditori.
santcugat.cat.

Tango 4cames, 2cossos, 1cor 
Dv., 21 h. 20 €. Només 26 d’abril.

La companyia de dansa 
contemporània CobosMika s’uneix als 
músics de Quartet Gerió per retre 
homenatge a Astor Piazzolla i al tango, 
ball que desprèn passions i desperta la 
necessitat d’expressarse amb el 
moviment que transmet el seu ritme 
melancòlic i sensual. 

Teatre Tívoli
Casp, 8. 93 412 20 63. www.
grupbalana.com.

(!) Giselle. Ballet de Moscú De 
dt. a dv., 21 h. 25-39 €. Fins al 26 
d’abril.

El Ballet de Moscou presenta un dels 
clàssics al Tívoli. ‘Giselle’ relata la 
història de la pagesa enganyada (i 
morta) per amor que es converteix en 
un esperit noctura i perdona el seu 
examant.

Extremeu les precaucions: el ritme de Guillem Alonso i Roser Font s’encomana. 
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