
QUEPA’T 
AMB ELLS
Van néixerdesprés deis Jocs 
Olimpios i ja es fan sentir. 
Recorda els seus noms

Julia Saura i 
Oscar Muñoz
Balla rins, 2 1  ¡ 2 0  anys 
@ _onbroadw ay_

Totsdos soucampions deball.
Julia Saura: Hemcompetitendiferents 
campionacsdurant tres anys, com aduet i 
a part coma solistes. I tenim medalles d’or i 
plata com a parella i di ferents com a solistes. 
Óscar Muñoz: Iaquest2019vam quedar 
Campionsdel Món en els nostressolos a la 
Dance World Cup. A  més, d ’entre22.000peces 
queesvanpresentar, enconvidaven46pera la 
gala de clausura i ens van seleccionar a tots dos!

Q uintipusdeballfeu?
J. S.: Totes les disciplines, perqué 
és la nostra formado, pero on més 
cémodesenssentimésaljazz.
Ó. M.: Sí, perqué també estudiem 
teatre musical a la Coco Com ín, i 
al fi nal és el que volem fer.

De fet, teniu un projecte en comú.
J. S.: On Broadway, un musical 
amb direcció i coreografía de 
roscar. Estrenem el 15 de febrer 
al Teatre del Sol de Sabadell.

Ó. M.: És un recull de musicalsde Broadway, 
amb un fíl conductor, amb números de 
Cabaret, Chicago, Els miserables, Ala di, Sweet 
Charity... Volem educar, perquéens hem 
adcnat que lagent gairebé no en coneix cap!

Uncreadorde
musicals:
Bob Fosse 
Un musical:
‘Fam a’, que
é s o n e n s v a m
conéixer!

Hiactueu tots dos?
Ó.M .:Johisoccomaballarí.La 
idea és potenciar molt ladansa i a 
l’escena h i hasempre dues actrius, 
un actor i onze ballarins.
J.S.: I jo hi feia de protagonista, 
peró heentrat de bailarina a West 
Sidestory i per ara no h i seré. Peró 
soc creadora, sempre hi estaré 
implicada i espero tornar-hi! 
uBegoña García Carteron
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Coses divertides (o no) 
que hem sentit aquesta 
setmana ais carrers de 

Barcelona

Un pare pregunta a 
dos nens qué volen 

serdegrans: 
-Jo,piIotd’Fl! 

-Jo vull ser dolent, 
comelTrump!

Dues noies al bar d’un 
museu:

-Tens alguna cosa 
peral mal de coll?
Emfaunmal... 

-Jo tiñe pastilles de 
xuclar.

-Grades! Quan 
me Tacabi anema 

fumar?

Les mateixes dues 
noies:

-Hihauncanvi 
dedireccióala 

Fundado Tapies. 
-OstresIIonla 

posaran?

Davantelcementiri 
delPoblenou, enun 
bar fent el vermut: 

-Jo, de camping? Ni 
deconyalQuesihi 
anem, la dona no fa 

vacances.

Vas néixerdesprés del 92? Has sentit alguna cosa curiosa al carrer? Escriu-nosa redaccio@timeout.cat
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