
 www.timeout.cat  61   

T
e
a
tre

Teatreneu
Terol, 26. 93 285 37 12.  
www.teatreneu.com.

A los 40 lo petamos Ds., 19 h. 
Dg., 18.30 h. 12-18 €. Fins al 26 de 
gener.

Aleix i Carol sempre prenen la 
cerveseta al Chema’s Bar. Ell és químic i 
ella encara està trobant el seu lloc al 
món. Tot i ser diferents la vida sexual 
molt intensa redueix les distàncies.  

El Putito Feo Dj., 20.30 h. Ds., 
19.30 h. Dg., 18.30 h. 12-18 €. Fins al 
30 de gener. 

 Una dona que creu que el seu 
matrimoni està a punt de fracassar 
pren una decisió sobtada: contractar un 
prostitut professional que l’ajudi a 
superar les inidelitats del seu marit. 

Qui és Sarah B? Dg., 20.30 h. 
10-18 €. Fins al 26 de gener.

Cristina De Cadafalc, nascuda a 
Pedralbes, responsable i maniàtica de 
l’ordre comparteix pis a Gràcia amb 
Lola Martínez, inconstant, 
desordenada i enamorada de l’amor 
lliure. Els esperen intenses setmanes de 
convivència. Però qui és Sarah B?

Versus Teatre
Castillejos, 179. 93 232 31 84.  
www.versusteatre.com.

(!) La esclusa De dj. a ds., 20 h. 
Dg., 18 h. 20 €. Del 16 al 19 de gener.

De Michel Azama. Dir: Sylvie Nys. 
Amb Maica Barroso.

 ‘La esclusa’ és aquest espai 
intermedi entre dos mons, entre 
l’interior i l’exterior, entre l’ahir i demà. 
Una obra commovedora i necessària.

Dansa
La Seca
Flassaders, 40. 93 310 13 64.  
www.laseca.cat.

(!) Born en dansa: Bathroom 
Symphony Dc. i dj., 21 h. 16 €. Fins al 
16 de gener. 

D’Ona Fusté, Ariadna Montfort, 
Adele Madau i Vero Cendoya.

Una peça sobre la intimitat, un 
homenatge al lloc que l’ésser humà 
escull per actes tan dispars com tallar-
se les ungles o treure’s la vida.

(!) Born en dansa: Elegantly 
Wasted Dv. i ds., 21 h. Dg., 19 h. 16 €. 
Del 17 al 19 de gener.

D’Anna Fontanet, Helena Canas i 
Nadine Gerspacher.

Opereta de teatre físic que narra 
escenes quotidianes de una diva 
desorientada. A través d’una posada en 
escena tragico-còmica s’introdueix a 
l’espectador en el marc visceral de les 
seves emocions ocultes.

(!) Born en dansa: Fils Dc. i dj.,  
20 h. 16 €. 22 i 23 de gener. 

De Cristina Martin, Adele Madau i 
Vero Cendoya.

Fusió de la poesia, el teatre i la dansa, 
tot portant l’imaginari de la jove poeta 
Princesa Inca al moviment.

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

(!) Lo Real De dj. a ds., 20.30 h. Dg., 
18 h. 25 €. Del 16 al 19 de gener. 

A ‘Lo Real’, Israel Galván s’apropa al  
tema de l’extermini dels gitanos sota el 
règim nazi. I ho fa aquesta vegada 
acompanyat per dues gran bailaores de 
la seva generació, Belén Maya e Isabel 
Bayón. 

A molts se’ls escapa un salt quan 
porten un paraigua a la mà i els 
més sonats s’abracen a un fanal i 
es deixen caure cap a un cantó. 
Aquesta és l’escena més repetida 
del musical Cantant sota la pluja 
on un elegant Gene Kelly ballava 
claqué sota el diluvi universal. A 
Barcelona no cal que plogui per 
trobar-nos persones ballant 
claqué, tapdance o tap, com ara 
es denomina aquesta disciplina a 
cavall entre la dansa i la música. 
No vesteixen frac, han canviat el 
barret de copa per un de llana, i 
ballen per moltes sales de la 
ciutat.

Ludovico Hombravella és el 
nom que sona amb més força si 
parlem del tapdance que 
actualment es balla a la ciutat. 
Proposa un tap que combina el 
component més urbà i modern 
amb l’elegància dels clàssics; un 
estil made in Barcelona que 
passeja per diferents escenaris 
d’arreu del món. Ell i Guillem 
Alonso, Laia Molins o els pioners 
germans Méndez són els 
culpables que Barcelona surti 
marcada en el mapa mundial de 
les ciutats “proclaqueteres”. 

“Barcelona s’ha anat creant el 
seu propi espai en el circuit del 

tapdance i el que és cert és que 
molts barcelonins no ho saben. 
El tapdance va de la mà del jazz 
perquè el ballarí es converteix 
en un instrument més d’una 
banda i això sorprèn molts 
espectadors que per casualitat 
xoquen amb un concert on hi 
participa un ballarí”. 

El factor sorpresa, com 
explica Hombravella, és una 
sensació comuna per a molts 
espectadors que sense ser-ne 
conscients es topen amb una de 
les cites d’un circuit sense grans 
escenaris, però que creix amb 
força a Barcelona. “Els teatres 
de la ciutat els costa programar 
espectacles de dansa, i encara 

més de tap. És una realitat 
desagradable, però és així. Ara 
bé,  el tap neix al carrer i  no ens 
sentim incòmodes actuant en 
sales que aposten per 
produccions de pressupostos 
molt humils, però de gran 
qualitat musical i xou. El 
tapdance és entertainment, 
pura positivitat i bon rotllo, i els 
barcelonins es mereixen 
descobrir-ho i viure-ho en 
primera persona”, explica 
Hombravella. 

Durant tot l’any, diferents 
sales de Barcelona programen 
concerts de tapdance. Concerts 
amb un ritme creat amb passos 
impossibles per a gran part dels 
mortals i factibles per a alguns 
que d’una simple aixecada de 
peu en fan tres sons diferents i, a 
més, ho executen seguint la 
regla màxima que uneix 
aquests ballarins i els 
diferencia:  “Keep in time & 
groove”.

 
WOTO ROYALE 
Café Royale. Ds. 18, 23 h 
JAM ASSOCIACIÓ TOT PEL 
CLAQUÉ
Nau Ivanow. Ds. 25, 19 h
JAM PARC DE LA CIUTADELLA
Cada diumenge, de 15 a 18 h 

Dansa
Coordina Andreu Gomila 
agomila@timeout.cat

Amb el suport de Codorníu

Ludovico Hombravella és el rei del tap barceloní.

Ni sardanes, ni lindy hop, el ball que ha posat 
Barcelona al mapa del món és el claqué, 
assegura Aina Salvadó

Mantén el ritme

El ‘tapdance’ 
és bon rotllo i 
els barcelonins 
es mereixen 
descobrir-ho

Aina Salvadó. 29 anys. Ballarina  
de claqué, periodista instal·lada  
al web d’ofertes Atrápalo.
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Coordina Andreu Gomila 
agomila@timeout.cat
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TU 

MANES 
Aquest número és 

per a tu, fet per tu.  

Tu l’has escrit i  

ens encanta!


