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LA MESTRA DE
MICHAEL JACKSON

Cada any el festival té com a convidada
especial una figura destacada del claqué
d’arreu del món. En aquesta desena edició
l’estrella és Dormeshia Sumbry-Edwards,
intèrpret, coreògrafa i professora, que
durant 11 anys va ser entrenadora personal
de claqué de Michael Jackson. L’artista
mostrarà el seu virtuosisme amb els peus
durant la Gala del Claqué, el diumenge 19
al Mercat de les Flors.

Escenes
LA FESTA DE L’ATENEU
ATENEU DE 9BARRIS
DANSA VERTICAL (DELREVÉS), CIRC (SALTOKA, TIO
BOLONDO), TEATRE INFANTIL (MÉS TUMACAT) I LA
MÚSICA DE LA BCN GIPSY KLEZMER ORCHESTRA.
11 de maig a les 18 h. Gratuït

17 FESTIVAL TRAPEZI
REUS
EN QUATRE DIES DE PROGRAMACIÓ, LA CIUTAT DE
REUS ACULL 24 COMPANYIES DE CIRC, SET DE LES
QUALS SÓN D’ORIGEN INTERNACIONAL.
Fins diumenge, 12 de maig

‘BABY BUM’
LA SECA
És el que diuen però, sobretot, és com ho
diuen. Xavier Theros i Rafel Metlikovez són
dos prestidigitadors de la paraula, i l’efecte
que aconsegueixen amb els seus recitals
escènics és com una deflagració. Capaços
de trobar la ironia a qualsevol tema, aquest
cop la poesia, els aforismes i les accions es
posen al servei de la reflexió sobre la crisi
permanent que ataca per tots els flancs els
fills de la generació del baby boom.
Flassaders, 40 (Barcelona)
Fins al 26 de maig

‘ABSENT’
CÍRCOL MALDÀ
En la consulta d’un terapeuta, un conductor
d’autobús supura angoixa vital. L’ofeguen
la falta de diners, el monstre de l’atur, la
desesperació de no saber cap on va ni què
l’espera. Fermí Casado protagonitza aquest
“diàleg per a una sola veu”, amb un perso-
natge que no pateix ni més ni menys que
molts dels potencials espectadors.
Del Pi, 5, escala dreta (Barcelona)
Del 15 al 19 de maig

‘DE QUAN SOMIAVA’
SALA ATRIUM
El dramaturg Jordi Prat i Coll ens convida a
entrar a l’habitació on una actriu a l’atur
(desdoblada en quatre intèrprets) exorcitza
els seus dimonis. La seva vida no s’assembla
als somnis d’infantesa, i quan canta a tota
veu les cançons d’Eurovisió que tant l’havien
divertit de jove (Quién maneja mi barca,
Dónde estás corazón, Él…) hi troba unes res-
sonàncies que mai abans havia apreciat.
Consell de Cent, 435, baixos (Barcelona)
Fins al 19 de maig

‘DON JUAN TENORIO’
TEATRE CONDAL
Joan Capri i Mary Santpere, dos dels grans
noms de la comèdia catalana, van protago-
nitzar una versió molt estripada de l’obra
de Zorrilla. Ara el relleu dels traspassats
humoristes l’agafen Joan Pera i Lloll
Bertran, amb una direcció semblant a la
dels mestres. No en va es promet una “ver-
sió molt Zorrilla” de la història d’amor entre
el conqueridor insaciable i la monja.
Av. del Paral·lel, 91 (Barcelona)
Fins al 28 de juny

ALTRES
ESCENES

FESTIVAL DE CLAQUÉ DE BCN

BARCELONA, DIVERSOS ESPAIS
Del 12 i al 19 de maig
www.tapbcn.com

UNA DÈCADA DE
BALL SOROLLÓS
AL CARRER
El Festival de Claqué de Barcelona
celebra 10 anys amb 500 ballarins

BELÉN GINART

U
ndiumengequalsevol,
a primera hora de la
tarda, passejar pel
Parcde laCiutadella té
premi doble. Amés de
laplacidesadel lloc,els

que hi vagaregen poden tenir
ocasió de gaudir gratuïtament
d’una exhibició de claqué. Les
TapJam,quesecelebrenal llarg
de tot l’any en aquest escenari
a l’aire lliure, són la formaesco-
llida pels nombrosos aficionats
a aquest ball per visibilitzar la
seva existència.

Aquestdiumenge(11h),però,
la faranencaramoltmésgrossa:
prop de 500 persones ballaran
alhoraenaquestparc,enundels
actes centrals del Festival de
Claqué deBarcelona. L’esdeve-
niment organitzat per l’Associ-
ació Tot Pel Claqué arriba a la
desenaedició. I els seuspromo-
torsvolenquesigui tansorollós
com puguin aconseguir-ho un
miler de peus que ressonaran
sobre el terra.

“En realitat, el claqué és una
barreja demúsica i ball. Per ai-
xò atreu tanta gent”, afirmaLa-
iaMolins, sociòlogadeformació
iballarina imestradeclaquéper
autèntica passió. Molins és co-
fundadora i presidenta de Tot
PelClaqué, ihavistnéixer icréi-
xerunfestivalqueevolucionaal

ritme de l’afició per un gènere
que,més que un ball, és gairebé
una forma de comunicació.
“Vamcrearel festival ambla in-
tenció d’ajudar a la difusió del
claqué entre el públic. Perquè
tot i quemolta gent no ho sàpi-
ga,Catalunyaésunade lescapi-
tals europees del claqué”, asse-
gura. I ho justifica dient que hi
ha una gran afició pel gènere,
que la qualitat tècnica dels in-
tèrprets és molt elevada, i que
els conviden a mostrar la seva
feina arreu del continent i tam-
bé als Estats Units, on aquest
ball, queés tot energia
ivitalitat,va ferelspri-
mers passos fa un pa-
rell de segles.

UNA DANSA AMBHISTÒRIA
Elclaquévanéixeralvol-
tant de l’any 1800, amb la
trobada a Nord-amèri-
ca entre els immi-
grants europeus i els
esclaus africans. Els
unsvanaportarelegàn-
cia en el moviment dels
peus.Elsaltres, el ritme. Ien-
tre tots van fer créixer una for-
mad’expressió que cap als anys
30eraelballméspopularalsEs-
tatsUnits; elsespectaclesmusi-
cals s’encarregarien d’esten-
dre’n la febre perEuropa. ACa-
talunya, la Camut Band és una
de lesgranspioneresdelclaqué,
i el festival més veterà és el que
s’organitzaaReuscadaestiudes
de fa 25 anys. Al mateix temps,
no paren de proliferar-ne esco-
les i cada vegada són més els
alumnes que l’aprenen.

“Durantel festival femmolta
tascad’informació:onespotes-
tudiarclaquéaCatalunya,ones
pot comprar la indumentària
necessària per practicar-ne…
Per exemple, molta gent pensa
que les sabates s’han d’adquirir
a l’estranger i això no és cert;
aquí hi ha moltes botigues que
en venen”, explica LaiaMolins.
De fet, diuqueabandade les sa-
bates (a partir de 90 € les més
senzilles, uns 400 € les profes-

sionals), l’únic que
cal per practicar

claqué és roba ben còmoda, en
sintonia amb la llibertat demo-
viments que el caracteritza.

Amésd’aquestaballadamul-
titudinàriaobertaatothom, l’al-
treplat fortdel festivales reser-
vaperadiumengede lasetmana
vinent.És laGaladelClaqué,un
clàssic de l’esdeveniment, que
reunirà al Mercat de les Flors
les companyies i ballarins pro-
fessionals de tot Catalunya. Un
diaabans, i enelmateixescena-
ri, seranelsballarinsemergents

elsquepodranmostraralpúblic
la seva feinaamblaqualitat tèc-
nica de les produccions profes-
sionals.El festivalpreveualtres
activitats concentrades al llarg
delcapdesetmanadel17al19de
maig, com sessions de cinefò-
rumialtresTapJamrepartides
per la ciutat.
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