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Qui més qui menys, algun cop ha 
fet el burro intentant fer passos 
de claqué, com si només fent 
picar els peus a terra ja 
signifiqués executar passos de 
ball en condicions. Serà l’aire del 
Mediterrani o potser perquè 
Barcelona és una de les ciutats 
europees on el moviment de 
claqué és més fort. Prova d’això 
és que del 22 al 28 de juliol se 
celebra la sisena edició de Tap 

On Barcelona. En aquest festival 
internacional es reuneixen 
professionals de prestigi i 
amateurs i serveix també per 
donar més visibilitat a aquesta 
dansa tan espectacular i 
arrelada a la ciutat. 

A la programació hi trobareu 
activitats interessants obertes al 
públic en general. També podreu 
veure en acció els ballarins 
convidats. El 24 de juliol, a les 

21.30 h (12 euros amb una 
cervesa), la Fàbrica Moritz 
Barcelona acollirà la Cutting 
Contest, una batalla 
d’improvisació entre ballarins de 
tot el món, cosa que mostra la 
part més urbana del claqué. Els 
ballarins batallen plantant cara 
als contrincants i el guanyador 
serà escollit per un jurat format 
per professionals del tap dance. 
O, si ho preferiu, podeu anar a la 

Sala Sutton el dissabte 
dia 27 per viure el 
Festival de Claqué, la gala de 
clausura del Tap On Barcelona, 
amb tots el ballarins convidats.

Hi ha més actes on hi podeu 
participar, com una Tap Jam al 
Harlem Jazz (dilluns 22) i una 
altra a la Sala Vivaldi (dimarts 
23) o una xerrada sobre claqué 
impartida per alguns dels 
ballarins estrelles (dijous 25). Si 
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voleu podeu seguir tot el festival 
a Twitter mitjançant @
TapOnBarcelona i 
#taponbcn2013

Tallers d’iniciació
Però la part acadèmica també és 
molt important, amb classes 
magistrals dels ballarins 
convidats a alumnes de tot el 
món. Ep! Esteu atents perquè 
durant tota la setmana es faran 
classes gratuïtes per a qui vulgui 
calçar-se per primer cop unes 
sabates de claqué. Serà a 
l’acadèmia Luthier (Balmes, 53) i 
les inscripcions es poden fer a 
través de la web del festival o 
directament a l’acadèmia.

Els ballarins professionals 
convidats són el gran reclam. Us 
els presentem: Michela Marino és 
l’única dona viva que és membre 
honorífic del llegendari grup de 

claqué The Copasetics i a més 
organitza una Tap Jam cada 
setmana a Nova York; també de 
la ciutat dels gratacels prové 

Andrew Nemr, considerat un 
dels ballarins de claqué 
més versàtils; des de 
Chicago arriben Lee 
Howard, també productor 

de música 
hip-hop, i 
Nico 
Rubio, 

que porta una dècada 
ballant i fent coreografies. 

L’estil de Ksenia Parkhatskaya 
és molt particular i elegant, 
primer com a ballarina de saló 
professional, després de jazz 
clàssic, blues o lindy-hop.

Però a casa també tenim 
primeres figures, com Guillen 
Alonso, considerat un dels 
millors ballarins de Sand Dance 
del món; Rubén Sánchez, Roser 
Font, fundadora de Tap Olé, 
Trash o Trakatap, o Ludovico 
Hombravella, molt reconegut en 
l’especialitat del tap.

 
COMPETICIÓ DE CLAQUÉ
Fàbrica Moritz Barcelona 
24 de juliol. 21.30 h. 12 € 
www.taponbarcelona.com
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Tot va començar el 4 de juliol 
amb barres i estrelles, 
celebrant el Dia de la 
Independència dels Estats 
Units a la Fàbrica Moritz 
Barcelona, amb plats típics, els 
preus en dòlars, i la projecció 
dels actes més emblemàtics 
d’aquest dia, com la desfilada i 
els focs artificials. Va arribar el 
14 de juliol i Oh là là! la 
comunitat francesa de 
Barcelona va poder viure la 
seva festa amb el millor de la 
música del seu país, receptes 
típiques com una xucrutada 
popular que va ser un gran éxit i 
amb l’etapa del Tour d’aquell 
dia a la pantalla gegant.

Però això no acaba aquí, i és 
que als de Cerveses Moritz els 
encanta que la gent vagi a la 
Fàbrica a celebrar qualsevol 
cosa maca i s’està convertint 
en una seu improvisada de les 
comunitats foranes que viuen a 
Barcelona. Això casa molt bé 
amb els actes que organitza la 
cervesera, sempre units amb la 
gastronomia i la cultura.

El 21 de juliol, si no ho sabíeu, 
és del Dia Nacional de Bèlgica i 
també estan preparant una 
festa interessant. Està pensada 
per a la comunitat belga de la 
ciutat, però tothom serà 
benvingut (fins a omplir 
aforament, esclar).

Des de les cinc de la tarda 
fins a les vuit, a la Sala de Tancs 
de la Fàbrica només li faltarà 
una reproducció del Manneken 
Pis i còmics de Tintín per a què 
els belgues se sentin com a 
casa. Potser no podran tastar 

les cerveses de maduixa o 
cirera de les cerveseres 
mítiques de la plaça major de 
Brussel·les, però per 12 euros 
tindran una cervesa Moritz 
artesana que va encara millor 
amb el bufet lliure de Moules-
Frites, és a dir, musclos amb 
patates fregides. La barreja a 
nosaltres ens pot semblar 
estranya, però és un dels plats 
més populars de Bèlgica i del 
nord de França.

Entre mos i glop també hi 
haurà temps per a 
l’entreteniment, concretament 
es podrà seguir la darrera etapa 
del Tour de França, la primera en 
la història de la prova que es fa 

de nit. A Moritz, marca molt 
vinculada amb el ciclisme des 
de fa dècades, no volien perdre 
l’oportunitat de compartir 
aquest gran moment, i segur 
que els belgues que s’apropin 
fins a la Fàbrica estaran 
encantats. El ciclisme és 
l’esport nacional de Bèlgica. No 
en va, Eddy Merckx, cinc 
vegades guanyador del Tour, és 
belga. 

DIA DE BÈLGICA
Fàbrica Moritz Barcelona. Ronda 
de Sant Antoni, 41
21 de juliol. De 17 a 20  h. 12 €

Dia Nacional de Bèlgica

La festa val 12 
euros i inclou una 
Moritz i un bufet 
lliure de musclos i 
patates fregides

Els musclos amb patates fregides és un dels plats típics belgues.

FÀBRICA MORITZ

IR
EN

E 
FE

R
N

ÁN
D

EZ


