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Duo musical format per la ballarina de claqué (tap), 

Laia Molins i el pianista Marco Mezquida, on 

intenten relacionar-se i establir diàlegs a través del 

seu instrument, la seva forma d’expressió i 

comunicació, creant diferents climes, ambients i 

situacions que transportaran a l’oient. 

	  



LAIA MOLINS 

Ballarina de claqué-tap dance 

Formada com a ballarina de claqué en diferents escoles de Barcelona amb 
professors com Mireia Font, Enric Torné, Lluís Méndez, Isabel Moros, Guillem 
Alonso, Josh Hilberman i Max Pollak. També ha estudiat jazz, flamenc, 
clàssic, cant clàssic i modern, solfeig i percussió. Va rebre formació 
complementària a EEUU en les famoses companyies de claqué, American Tap 
Dance Orchestra i Manhattan Tap, amb grans ballarins i mestres com Brenda 
Buffalino, Buster Brown, Barbara Duffy i Heather Cornell. A Nova York també 
va estudiar amb Ted Levi, Germain Salsberg, Roxane Butterfly, Lynn Schwab, 
Dormeisha Edwards i amb el jove ballarí Savion Glover. 

Al 1998 és membre del grup de claqué i flamenc “Flamenco Tap Fusion”. 

Des de 1999 ha col·laborat en els espectacles infantils “El Dansó”, “El tren del 
swing”, “de Jazz en Jazz”, “La Nora i el Jazz” i la “Festa de la Nora”, actuant 
per teatres de tota Catalunya, entre ells l’Auditori de Barcelona dins del 
Festival de Jazz de Barcelona 2005-06-07. És solista de claqué en diverses 
formacions de música Dixieland i ha col·laborat amb la Locomotora Negra i la 
Big Band de Granollers, en diferents espectacles.  

Des de 1998 actua en l’espectacle “Escolta’m” de la companyia de claqué 
Barcelona Rhythm Tap dirigida per Guillem Alonso. Al 1999 participa en el 
projecte de claqué i percussió “Trash”.  

Des del 1998 participa setmanalment en les sessions d’improvisació de claqué 
a Barcelona- Tap Jam, passant posteriorment a dirigir-les. 



Al 2000 realitza un intercanvi artístic a l’Havana (Cuba), donant classes a les 
companyies “Colmenita” i “Rumba-Tap. Al 2001 crea l’espectacle de percussió 
i claqué electrònic “Experimentap” juntament amb Jep Meléndez. 

Ha format part del quintet vocal de jazz “Anna Caixach Quintet” i actualment 
canta amb  el grup « Fabelas »(Bossa Nova). 

Té el seu propi grup de música de latin-jazz (2011), « Latin Tap Ensemble », 
juntament amb Marco Mezquida, Paco Perera i Tato Sassone i ella (tap) on han 
actuat a la Jazz Cava de Terrasa, entre altres. 

És presidenta de l’Associació “Tot pel Claqué” a Barcelona i com a tal ha 
organitzat des del 2003 el Festival de claqué a Barcelona. 

És una de les creadores de la companyia de claqué i música jazz Musitap, on 
han actuat en diversos teatres, sales de Catalunya i festivals com el Festival de 
jazz de Granollers. 

Ha participat en la companyia de la ballarina Roxane Butterfly, “Djellaba 
Groove”. 

És co-fundadora i ballarina de la Companyia Tapeplas, dirigida per Sharon 
Laví, on han actuat al Festival de Claqué de New York (2003), Teatre Borràs, 
Villarroel  i Mercat de les Flors de Barcelona, Chicago, Italia,UK…entre 
d'altres. 

Forma part de la companyia Tap Olé, en l’espectacle “Tapeando”, on han 
actuant per Alemanya (Gira 2010), Teatre Goya (2011), Estonia,... 

Creadora i directora de la seva companyia de Dansa REM (Ritme, Emoció, 
Moviment), amb l'espectacle “L’ESTACIÓ” presentat al Teatre Estruch 
(Residència 2011) i al SAT! (Setembre 2011). 

Des del 2003 ha estat artista convidada, actuant i impartint classes al Festival 
de claqué a la Bretagne (França)- Tap  Breizh Internacional Tap Dance Festival 
i el 2008 a Stage a Montpellier. 

Al 2005 i 2008 és artista convidada al campeonat de claqué de Suïssa, per 
formar part del jurat. 

Com a pedagoga, dóna classes regulars  a l’Escola Luthier a Barcelona i a 
l’Escola Núria Ventura (St.Celoni). També és artista convidada a diferents 
events internacionals: França, Cuba, Suïssa, Itàlia, entre altres. 



 

MARCO MEZQUIDA 

Pianista 

 

                                                                                                                        

Neix a Maó, Menorca, l'11 de març de 1987. Comença a estudiar música als 7 

anys, obté el Grau Mitjà de piano clàssic al Conservatori de Maó mentre 

estudia orgue i piano modern i improvisació. Acaba de finalitzar amb 

Matrícula d’Honor la llicenciatura de piano jazz a l'Escola Superior de Música 

de Catalunya (ESMUC) on, des del 2005 ha continuat els seus estudis de jazz, 

música clàssica i improvisació amb professors com A. Bover, Lluís Vidal i 

Agustí Fernández, compaginant-ho amb la docència i una intensa activitat 

concertística en més de 12 grups entre Barcelona i Menorca. Amb 22 anys ha 

esdevingut un dels pianistes més sol·licitats i actius del panorama barceloní, 

actuant amb músics de renom com Carme Canela. És actualment membre del 

Giulia Valle Grup, amb qui ha enregistrat un disc al 2009 per Fresh Sound, 

Victor de Diego, Jon Robles...  

Ha guanyat concursos de clàssic i de jazz i ha realitzat concerts per Festivals 

Internacionals de jazz per la geografia espanyola i europea (Barcelona, 

Londres, Vilnius, Grenoble, Menorca, Terrassa, Reus...) i ha actuat també a 



Alemanya, Rússia, Itàlia, i Bèlgica.  Alguns dels seus grups són el trio que 

Mezquida lidera: My Friend Marcko (guanyador del 2n certamen del Concurs 

de Jazz de Palma, al 2009), el trio de Nuno Campos (guanyadors del Concurs 

de Jazz Montjuic de Barcelona, al 2008; enregistrament d’un cd al 2009), 

Gabriel Amargant Quartet (amb el que ha enregistrat un cd per a la 

discogràfica Fresh Sound), Celeste Alías-Marco Mezquida duo, el trio de 

música de cambra de jazz h3o, duo amb el flautista Pablo Selnik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Necessitats tècniques : 

Terra de fusta  per a la ballarina de claqué. 

Piano. 

Si l’espai on es fa l’actuació és molt gran és necessari sonoritzar-lo, per 
tant, és imprescindible que l’espai aporti un tècnic de so i de llums. 

Temps de muntatge: 1 hora 

 

 

 

Contacte: 

Laia Molins 

Mb. 667203928 

info@laiamolins.com 

www.laiamolins.com 

 



 


