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SINOPSIS

Tap-tap és la història de la Melodia i el Ritme, dos personatges que es troben per casuali-
tat i descobreixen que fer les coses junts és molt millor que fer-les per separat. 

Amb sis ballarins a l’escenari, petites tarimes de fusta i catifes sonores, l’espectacle és un 
viatge a través dels diferents ritmes musicals. El claqué, la percussió corporal i el ball de 
sorra sobre diferents superfícies interactuen amb la melodia del cant, el xilòfon i la guita-
rra. 

Tap-tap s’estructura mitjançant un seguit de coreografies curtes que exploren el màgic 
món dels sons. El públic ha d’esbrinar els diferents tipus de ritmes i sons que proposen els 
ballarins. 
Una experiència que poden gaudir tant els infants com els adults.
 
Guillem Alonso s’envolta de sis joves ballarins d’una nova generació, amb els quals vol fer 
arribar al públic l’essència del claqué, principalment com a instrument i element rítmic i 
visual. 



LA COMPANYIA
Barcelona Rhythm Tap (BRT) juga amb el claqué com a forma bàsica de composició. Tre-
balla amb diferents textures i superfícies buscant el ritme com a instrument de percussió 
per si sol o amb l’acompanyament de músics en directe.

Rhythm Tap (‘claqué rítmic’): és un estil que ha sorgit de l’evolució del claqué. La tècnica 
que requereix permet aconseguir diferents tonalitats rítmiques. Les claquetes de les saba-
tes emeten sons aguts i greus, per això fem servir el claqué com a un instrument més: po-
dem seguir una melodia i podem deixar-nos anar en una improvisació lliure o en patrons 
rítmics d’acompanyament a la veu.

Fa vint anys Barcelona Rhythm Tap va néixer d’una iniciativa del ballarí i coreògraf Gui-
llem Alonso, de reconegut prestigi dins i fora del nostre país (Camut Band, Tap Olé, Boo-
gie Woogie Tap, American Tap Dance Orchestra, Manhattan Tap), amb la finalitat de 
crear una companyia estable de ballarins emergents de claqué a la nostra ciutat i trans-
metre els coneixements que va aprendre de la seva experiència als EUA.

En aquest temps, a part de ser una companyia pionera en aquest país, BRT s’ha deixat 
veure en nombrosos espais, sent habituals el Palau de la Música amb la Locomotora Ne-
gra, o festivals de Jazz com el de Terrassa.

Actuació al Palau de la Música amb La Locomotora Negra, al “Festival Mil.lenni”.



EL DIRECTOR

 

Neix a Barcelona el 1973. A l’edat de vuit anys es posa les seves primeres saba-
tes de claqué. Ha rebut diverses beques de la Generalitat de Catalunya per estu-
diar claqué a Nova York amb ballarines i ballarins com Brenda Bufalino, Barbara Duffy 
i Savion Glover, entre d’altres. El 1993 va guanyar el primer premi del Campionat Mun-
dial de Claqué a Suïssa, organitzat per la IDO (International Dance Organization).

És un dels pocs ballarins que practiquen l’estil de ball “sand dance” (ball de sorra), 
amb el qual ha guanyat prestigi i reconeixement internacional. Guillem Alonso ha es-
tat, com a professor i organitzador, l’impulsor d’una nova generació de ballarins de cla-
qué a Barcelona. Actualment dirigeix l’Escola Luthier Dansa (Barcelona), on organitza 
la seva Formació Professional de Claqué oberta a ballarines i ballarins d’arreu del món. 
Va guanyar el Premi Dansacat 2010 en reconeixement a la seva trajectòria professional.

Ha format part de les millors companyies de claqué dels Estats 
Units, com l’”American Tap Dance Orchestra”, “Manhattan 
Tap” i “The Tap Collective” (Nova York), i també “Steps Ahead” 
(Los Ángeles), amb les quals ha actuat pels Estats Units i Europa.
A Espanya, ha ballat als espectacles “Keatoniana”, “New Or-
leans Jazz Tap” i “Sax Tap”. Ha ballat i coreografiat “El Nas Ver-
mell” i “Scandal”, i ha actuat a l’entrega dels Premis Goya 1999 
amb Rosa M. Sardà. Ha estat l’organitzador i presentador de les 
Tap Jams, sessions setmanals d’improvisació de claqué, que es 
van iniciar a la Cova del Drac de Barcelona.
Durant les temporades 2000-2001 i 2001-2002 ha estat ballarí 
solista de claqué a l’espectacle “Fire Of Dance” amb el qual 
ha girat per Polònia, Alemanya, Àustria, Itàlia, Suècia, Suïssa, 
Noruega, Holanda, Eslovàquia, Hongria i Bèlgica. Durant el mes 
de setembre de 2001 va actuar a Broadway en el New Vic-
tory Theatre (Nova York) amb l’espectacle “La vida és ritme”, 
el qual ha cocreat amb la companyia Camut Band. Aquest 
mateix espectacle ha girat pels festivals d’Edimburg (Escòcia), 
Toronto (Canadà), New Haven (Estats Units), Greenwich (Gran 
Bretanya) i Tàrrega (Espanya), a més de varies gires a tot el 
món.



ELS BALLARINS
Comença a ballar a la Scuola d’Arte New Step de Pescara (Itàlia). L’any 
2009 guanya el primer premi en el concurs Tip Tap Show (Roma). L’any 2015 
participa en el Turin Tap Festival, on guanya una beca per estudiar la For-
mació Professional de Claqué a l’Escola Luthier Dansa. En 2019 és convida-
da com a professora i ballarina al Tap Festival de Florència. Participa en el 
videoclip “You And I” de Barns Courtney. Va ser convidada per Sarah Reich 
per ballar en el seu Tap Music Project de Los Angeles. Des de l’any 2017 és 
coreògrafa i mentora de participants del Swiss Tap Championship i també 
ballarina solista en la Swing Machine Orchestra (Madrid). Actualment és pro-
fessora a l’Escola Luthier de Dansa.

ANNALISA MATTIOLI (Itàlia)

DOMINIQUE CRESSWELL (Regne Unit)

Comença la seva formació de dansa a l’escola Bird College Júnior de 
Londres quan tenia 15 anys. Al llarg de la seva adolescència, va exercir 
professionalment en Pantomimes i va començar a ensenyar. Finalment va 
obtenir les seves qualificacions d’ensenyament ISTD DDE en Ballet, Tap i 
Modern a la Universitat Deborah Capon el 2011.
En 2016 es va unir a Tap Attack Company, on va tenir l’oportunitat 
d’entrenar amb reconeguts ballarins de claqué com Jo Scanlan, James 
Doubtfire, Ryan Campel Birch, Jack Evans i Jessica Jo Marsahll, entre 
altres. Va ser seleccionada per competir en les seccions de Producció, 
Formació d’Adults i Duo d’Adults en el Campionat Mundial de Tap IDO. 

Nascuda a Barcelona, té el títol professional de música pel Conservatori 
Municipal de Música de Barcelona en l’especialitat de violoncel. Forma-
da a l’escola Memory en teatre musical, on allà comença amb el claqué, 
juntament amb interpretació, jazz i cant. Formada en flamenc en l’estudi 
de dansa Teo Barea i La Capitana amb José Manuel Álvarez com a pro-
fessor. L’any 2015 entra a formar part de la Jove Companyia de Claqué 
de Luthier, amb la qual ha ballat al Festival de Claqué de Nova York(Tap 
City Festival) i al Festival de Dubrovnik. L’any 2019 participa com a intè-
rpret (contralt) a la Cantània A de Brossa i actualment forma part de la 
companyia Camut Band Junior.

MARIA FLORENSA (Catalunya)



IIDA IMPILÄ (Finlàndia)

Ballarina i professora de dansa nascuda a Finlàndia. Formada en patinat-
ge sobre gel i diferents estils de dansa, com contemporani, jazz, danses ur-
banes i claqué. Va estudiar pedagogia de la dansa-jazz a la “University of 
Dance and Circus” d’Estocolm. Després de graduar-se va treballar com a 
professora de dansa a diferents escoles de la mateixa ciutat. El seu interès 
pel claqué ha anat creixent fins a decidir-se a cursar la Formació Professio-
nal de claqué a l’Escola Luthier de Barcelona.

MARGAUX CAÑAL (Catalunya)

Inicia la seva formació en piano i llenguatge musical, fins a arribar al setè 
nivell de la Royal Academy of Music. Comença a ballar claqué a l’edat 
de dotze anys. L’any 2015 entra a formar part de la Jove Companyia de 
Claqué Luthier, amb la qual ha ballat al Festival de Claqué de Nova York 
(Tap City Festival) i al Festival de Claqué de Montpelier. L’any 2017-2018 
cursa la Formació Professional de Claqué a l’Escola Luthier Dansa. Des 
de l’any 2018 imparteix classes a escoles de Barcelona i Sabadell. Actual-
ment estudia Pedagogia Musical a l’ESMUC.

MATTEO NICOLAI (Itàlia)
Comença a ballar dansa clàssica i jazz als catorze anys a Lucca (Itàlia). 
L’any 2015 es trasllada a Barcelona per seguir la Formació Professional de 
Claqué a l’Escola Luthier de Dansa. Ha ballat en l’espectacle “Fragments 
Reloaded” amb la companyia Sharon Lavi Company, al SAT! Teatre de 
Barcelona. A Nova York, ha participat en la residència especialitzada per 
a professors de claqué impartida per Heather Cornell i ha guanyat una 
beca per estudiar amb Andrew Nemr. Actualment forma part de les com-
panyies UNUM d’Estefanía Porqueras i Woodbeats d’Anna Llombart.



INFORMACIÓ DE 
CONTACTE
GUILLEM ALONSO
c/ Balmes, 53 baixos
649.864.060
guillem@casaluthier.com
www.barcelonarhythmtap.com
Instagram: @brt_tapcompany

Volem donar les gràcies a l’Escola Luthier Dansa per la cessió dels espais per assajar i per 
l’ajuda de tot el seu equip.



 

COL.LABORADORS
Tècnic de so: Pau Bosch
Tècnic de llums: Evarist Valera
Vestuari: Anna Miquel
Fotografia: Eugenio Chavez, Fabian Schneider i Eva Merino

ANNEX
- L’espectacle va acompanyat d’un dossier pedagògic, on descriu:
El claqué
El ritme
La melodia
La guitarra
El Xilòfon
La percussió corporal

- Possibilitat de tallers de claqué o percussió corporal.

- Rider tècnic de so.


