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1. PROJECTE: LATIN TAP ENSEMBLE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.1  HISTÒRIA DEL CLAQUÉ (TAP) 

EL CLAQUÉ 

 

BREU HISTÒRIA DEL CLAQUÉ (TAP ) 

Paral.lelament, el claqué, TAP , ha anat evolucionant al llarg de la història a cavall 

de la música. 

Molts historiadors de la dansa estan d’ acord en que el claqué va néixer al voltant 

de l’any 1800. El claqué prové de diverses arrels culturals i folklòriques de 

diversos llocs de la terra. Es tracta d’una combinació de danses irlandeses, 

escoceses i angleses, així com de danses africanes i folklòriques regionals que ja 

marcaven la punta i el taló en els seus balls.  

Tot va començar amb l’arribada a Amèrica d’immigrants irlandesos i esclaus 

negres procedents del continent africà. En gran part, les influències europees van 

contribuir amb l’elegància i la tècnica de peus, i les africanes amb el ritme, encara 

que amb variacions segons l’època, el lloc i la intensitat. La història està 

connectada amb l’evolució de la música del moment, el canvi social afroamericà i 

l’economia del mercat de l’espectacle.  

 

Com el jazz, el claqué és producte de l’adaptació que va fer el Nou Món del Vell, i 

d’una necessitat de comunicació. Això li ha permès ser més que un ball, és 

sobretot un llenguatge, que durant els anys trenta va arribar a convertir-se en el 

ball més popular de Nord Amèrica. La seva arribada a Europa va ser tardana, de la 

mà dels musicals i acompanyada per la música tradicional americana (el Jazz, el 

Swing...) amb la qual tendeix a associar-se.  

 

Però, com la música, el claqué està en constant evolució i el fet de ser un 

instrument rítmic li permet interactuar directament amb qualsevol estil musical, 

des del clàssic al ètnic, passant pel Funky, Latin, House, etc...  

En els darrers anys, juntament amb l’explosió de la música LatinJazz, el claqué ha 

començat a investigar aquests nous móns musicals, i hi ha companyies com 

Rumbatap (Max Pollak) reconegudes Internacionalment. 

Alguns dels grans Ballarins de la Història: 

Jimmy Slide                      Bill Robinson “Bojangles”      

                      

 

 

 

 



 

1.2 HISTÒRIA DEL LATIN JAZZ 

És totalment indiscutible que el Jazz és la manifestació afroamericana per 

excel lència, de la mateixa manera es nomena la Salsa - derivació directa 

del Son, del Montuno i dels diferents tipus de Rumba cubana - com el fruit 

musical de major importància del Carib hispà parlant; així mateix 

s'expressa llavors de vegades que el Latinjazz és una conjugació d'ambdós 

elements ja que tenen la mateixa arrel: el continent africà i els esclaus que 

van portar al Nou Món. 

  El naixement del Latinjazz va ser gairebé un 

accident. L'any          1943, estant Mario Bauzá en 

una presentació amb l'Orquestra  de Frank Grillo 

"Machito", van acabar de tocar un tema, i mentre els 

músics de la banda buscaven la partitura de la 

propera peça, el pianista Luis Orestes Varona i el 

baixista juliol Andino van començar a tocar unes 

notes musicals improvisades, amb la finalitat que el públic continués 

ballant  a la pista.La resta de la base percussiva, entre ells els mítics Ubaldo 

Nieto i Francisco Aguabella, els van seguir el compàs.  Posteriorment els 

metalls van fer el seu.  

Al dia següent, durant l'assaig, Bauzá demanar a Orestes 

i juliol que repetissin les notes que havien interpretat el 

dia anterior, ia mesura que la percussió s'integrava, la 

resta dels músics rebia instruccions verbals sobre el que 

havien de interpretar. En culminar amb la peça, 

l'orquestra havia desenvolupat un acord amb 

ingredients llatins i jazzístics. Aquesta peça és 

considerada un dels dos himnes del Latinjazz, la qual porta per nom Tanga, 

la traducció del llenguatge ioruba significa marihuana.  

Bauzá suggereix llavors la incorporació de músics nord-americans, entre 

ells Eddie Bert, trombonista, Doc Cheatham, trompetista, i fins i tot un dels 

més grans genis del jazz, Charlie Parker al saxo alt. Igualment es van 

incloure arranjadors associats al gènere i disposats a participar en el 

matrimoni musical del Jazz i el Llatí. Posteriorment es va assumir el format 

clàssic del Big Band al Glenn Miller, Duke Ellington, Count Basie, Jimmy 

Lunceford, excepte per dues coses:  

L'exclusió de la bateria, incloent en el seu reemplaçament els timbals, les 

congues, el bongó, la campana i les maraques, brindant tot el seu sabor 

caribeny  

 

El "Shufle" és substituït per la síncope llatina, la qual es regeix per la clau. 

El "Shufle" és ritme bàsic del Swing.  

Un altre fet significatiu dins de la història del Latinjazz va ser l'aparició en 

l'ambient musical newyorkino del llegendari conguero cubà Luciano 

"Chano" Pozo. Chano va arribar a Nova York convidat pel cantant Miguelito 

Valdéz cap 1.946. Després de treballar amb diverses bandes llatines de poc 

renom, Mario Bauzá li va dir que un amic seu estava per formar una nova 

banda i que volia un percussionista que conegués de ritmes cubans. Aquest 

amic era Dizzy Gillespie. En arribar Mario i Chano a la casa de Dizzy, Bauzá  

li va dir a aquest: "Tinc un noi per a tu, però no parla anglès". "No importa" 

respondre Gillespie: "deixem-lo que toqui" I quan ho va fer va ser 

contractat immediatament. El 29 de setembre de 1947, després d'alguns 

concerts en llocs petits, es va fer la presentació en societat de la nova  



 
 

orquestra de Dizzy Gillespie. L'escenari va ser el Carnegie Hall, la famosa 

sala de concerts situada a la cantonada de la Setena Avinguda i el carrer 57 

Oest. Chano Pozo va ser l'heroi de la nit amb un espectacular xou, en qual 

va combinar els seus tocs de percussió amb balls ràpids en els moments en 

què l'orquestra mantenia el ritme cubà. Aquesta peça memorable va ser 

Cubana Be, Cubana Bop.  

A part d'això, va interpretar diversos cants afrocubans en el llenguatge 

ioruba, en honor als Sants de la religió Lucumí, els quals sacsejaren a tota 

l'audiència. Gillespie, posteriorment va expressar: "Jo no parlo castellà, i ell 

no parla anglès, però els dos parlem africà". Chano i Gillespie són els  

compositors de l'altre himne del Latinjazz, Manteca, la qual ha estat 

versionada en una enorme quantitat d'ocasions.  

Un altre esdeveniment important va ser l'aparició del Palladium, ubicat al 

cor de Manhathan, al carrer 53 i Broadway, a 200 metres del Radio City 

Music Hall, ia 300 del Carnegie Hall, i propietat de Maxwell Hyman. El 

Palladium estava sentenciat a la fallida quan va arribar l'administrador 

James Moore, que va iniciar l'organització de les anomenades "Nits 

llatines", en l'anomenada sala "blen blen Club". Aquests balls llatins van 

començar cap a finals de 1947 amb l'orquestra de Machito.  

A mitjans de 1948, el Palladium estava incapacitat d'albergar a tot el públic 

que desitjava entrar. Això va originar que tot el local es transformés en 

club llatí, fent la seva aparició dos dels més grans exponents de la música  

 

caribenya de qualsevol època: Els dos Titos: Rodríguez i Puente, que havien 

començat la seva carrera a l'orquestra de José Curbelo.  

 

 

 

 

 

 

Ernesto Javier Puente tenia 28 anys per llavors, i havia nascut a l'East 

Harlem de New York, fill d'immigrants ponceños, que van arribar a la Gran 

Poma quan Tito tenia 4 mesos de gestació. Pedro Pablo Rodríguez, de 28 

anys també, era oriünd de Santurce, Puerto Rico. El primer era vibrafonista  

 

 

i percussionista graduat a la prestigiosa Julliard School of Music of New 

York City, el segon era cantant, amb un extraordinari sentit del ritme al 

moment de cantar guaracha i boleros, tenint al seu torn certs 

coneixements de percussió. En deixar la banda de Curbelo, Tito Puente 

organitza els seus Picadilly Boys, i Titus Rodríguez seus Mambo Devils, però 

en arribar al Palladium, tots dos fan nomenar els seus orquestres pels seus 

noms.  

A la dècada del 60, desapareix el Palladium, fa la seva entrada triomfal el 

Rock, i llevat d'excepcions de Cal Tjader, Mongo Santamaría i el mateix Tito 

Puente, el Latinjazz igual  

 

 



 
 

Cap a l'any 1978, és quan es pot dir que reapareix el Latinjazz, 

repotenciada aquesta vegada per la superbanda 

cubana Irakere, que van començar a demostrar al 

món que Cuba és el bressol del ritme al Carib. 

Aquesta impressionant orquestra, dirigida per Jesús 

"Chucho" Valdés, fill del memorable pianista de 

l'Casino de la Platja Bebo Valdés, segueix sent un 

paradigma inigualable dins de la música 

afrocaribenya.  

Nascuda a 1.972 d'una divisió de l'Orquestra Cubana de Música Moderna, 

des del principi, Irakere, es va donar a conèixer per la potència, qualitat, 

genialitat i personalitat de tots els seus integrants. D'aquesta banda han 

sortit famosos solistes com Paquito D'Rivera, Arturo Sandoval, José Luis 

Cortez "El Tosco", José  

 

Miguel Crego "El Greco" Carlos "Angá" Díaz, els espectaculars "Reis de la 

Timba" NG La Banda i darrerament Havana Emsemble.  

 

 

 

 

 

De la mateixa manera, Tito Puente, l'any 1984 va gravar el disc "On 

Broadway" sent el seu primer enregistrament on va interpretar únicament 

Latinjazz, guanyant el Grammy al "Millor Àlbum Llatí" d'aquest any.  

En l'esdevenir dels anys, el Latinjazz ha assumit el seu rol com una de les 

principals manifestacions del Jazz en el món, enriquint amb l'arribada de 

connotats salsers al seu gènere. Enregistraments recents d'Eddie Palmieri, 

Ray Barretto, Francisco "Papo" Lucca sota el nou segell discogràfic 

Tropijazz, han donat un enorme impuls a aquesta música.  

A Veneçuela, en els darrers anys s'ha cultivat ben aquest gènere, per 

músics com Alberto Naranjo, Andy Duran, Víctor cinc, Frank Hernández, 

entre altres.  

De la mateixa manera, l'aparició de nous excel.lents músics han injectat 

nova vitalitat al Latinjazz, com els cubans Juan Pablo Torres (trombonista) i 

Jesús Alemany (trompetista), els porto-riquenys Giovanni Hidalgo 

(percussionista), David Sánchez (saxòfons alt i tenor) i Humberto Ramírez 

(trompetista), els newyorkinos Charlie Sepúlveda (trompetista), Hilton Ruiz 

(pianista) i David Valentí (flautista), el dominicà Michel Camilo (pianista), el 

panameny Danilo Pérez (pianista) i els veneçolans Eduardo "Ed" Carrer ( 

saxòfons alt i tenor), Orlando Poleo (percussionista), Alfredo Naranjo 

(vibrafonista) i Rodolfo Reis (saxòfons tenor i baríton) amb la seva 

orquestra "Salsa Jazz Band".  

Aquests i molts altres excel.lents intèrprets han fet que el Latinjazz sigui un 

dels  gèneres més escoltats en el món del jazz.

  



 

 

1.3 EL GRUP 

 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 ANTECEDENTES 

  

Aquest projecte sorgeix el 2010.  

Laia Molins, ballarina, s’uneix amb un trio de músics Marco Mezquida: 

piano, Paco Perera: contrabaix i Tato Sassone: percussions, per poder 

desenvolupar i experimentar dins de la música llatina. 

Cada membre del grup utilitza el seu instrument per poder comunicar-se i 

crear vincles, i el claqué (tap) es converteix en un instrument més del grup 

musical, i al mateix temps dóna una plasticitat amb el  moviment. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IDEA 

 

 La idea principal del projecte és utilitzar la música, en aquest cas, música 

llatina, per poder explorar i establir canals de comunicació entre els 4 

membres del grup, i al mateix temps ser capaços d’anar creant diferents 

ambients, vincles,…  a través del seu instrument.Cadascú aportant  els seus 

coneixements i compartint. 

La música llatina serà el fil conductor de l’espectacle, concert. Passant per 

diferents registres.Desd d’un bolero, un danzon, una rumba… 

 

Tot plegat, un grup que va més enllà i intenta explorar aquest moment de 

la música, a través dels seu mitjà de comunicació: els instrumets. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. EQUIP ARTÍSTIC 

 

 

 

 

 



 

 

2.1 FITXA ARTÍSTICA 

 

Ballrina Claqué (TAP) Laia Molins  

  

Piano Marco Mezquida 

  

Contrabaix Paco Perera 

  

Percussions Tato Sassone 

  

 

 

 

 



 

2.2 CURRÍCULUMS 

 

LAIA MOLINS. Claqué  

 

Ballarina de claqué. 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 complementaria a EEUU en les famoses companyies de claqué-American Tap Dance Orchestra i Manhattan Tap. 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 diferentes 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  participat en la Companyia de la ballarina Roxane Buterfly, “Djellaba Groove”.                                                                                                                                                                              

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

 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 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 altres.                                                                                                                                                                                                                           

Forma part de la Companyia Tap Olé ,en l’espectacle “Tapeando”.                                                                                                                                                                                              

Creadora i directora de la seva Companyia de Dansa  REM, amb L’Espectacle “L’ESTACIÓ”.Des del 2003 ha estat artista invitada, 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 invitada al Campeonat de Claqué de 

Suïssa, per formar part del jurat.                                                                                                                                                                                                                                                          

Com a pedagoga, dóna classes regulars a l’estudi Tapeplas  a Barcelona, però també és  artista invitada  en diferents events internacionals: França, Cuba, Suïssa, Italia, entre 

altres. 



 
 

 

 

 MARCO MEZQUIDA. Piano 

 

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, Lluis 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 certàmen 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...  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

PACO PERERA. Contrabaix 

 

Actualment curssa la Titulació Superior de Jazz a l’ESMuC  (Escola Superior de Música de Catalunya), on estudia contrabaix amb Mario Rossy i Horacio 
Fumero, i baix elèctric amb Gary Willis i Pep Pérez Cucurella.  
 
Realitza estudis musicals en el Conservatori Superior de Las Palmas de Gran Canaria, completant la seva formació amb estudis de jazz en el Taller de 
Músics de Barcelona des de 2003, estudiant amb músics com Jordi Rossy, Jon Robles, Vicenç Solsona o Manel Vega.  

 
Entre les seves grabacions destaquen: Rumba pa´Angá, amb la Cia. Catalana de Latin Jazz (amb col.laboracions de Miguel Díaz “Angá” i Moncho); Supernova,  amb el seu 
grup Lunar Project, premi Enderrock a la Millor nova proposta de Jazz 2007; Every Day, grabat amb el grup de Latin Jazz liderat pel saxofonista colombià Óscar Neira; 
Besando el aire del cantautor grancanario Luis Quintana, traball  del que també coproductor musical juntament amb Yul Ballesteros; Cuenta atrás, amb Manuel Martínez 
Trío i la cantaora Alba Guerrero. 
 
Ha tocat en festivals com: Festival de Flamenc de Ciutat Vella 2010 i Festival Internacional de Percussió de Catalunya 2010, amb la companyia de dansa flamenca 
Somorrostro;  1ª Muestra de Jazz Canario 2009, amb el quintet de jazz Alkhimia; Festival de Jazz de Barcelona de 2008, amb la Big Band de la Esmuc sota la direcció de Joan 
Albert Amargós; Festival Bimbache Jazz y Raíces (El Hierro, 2006 y 2007), juntament amb músics com Torsten de Winkel, Kike Perdomo o Nantha Kumar; Festival de Jazz de 
Canarias 2007 amb Lunar Project; Festival de Jazz de Barcelona 2007 amb Óscar Neira Latin Project. 
 
Ha participat com a  baixista en els més reconeguts projectes musicals de les Islas Canarias, tals com Mestisay, José Antonio Ramos, Javier Massó ¨Caramelo¨, etc… sent un 
habitual de l’escena professional del Archipiélago. Ha tocat amb músics com Michele Faber, Joe Smith, Gorka Benítez, Elisabeth Raspall, Joan Díaz, Iván Rojas i amb el grup 
de flamenc “Reunión al Alba” en el prestigiós tablao barceloní ¨Tarantos¨. 
 
Alguns dels seus projectes més recents són ¨Vintage Room¨, creat juntament amb la cantant argentina Rocío Faks i ¨Wondering¨, amb la cantant catalana Gemma Abrié. 
Ambdós desenvolupa una doble feina de músic i arreglista.  
  
 

 

 

 



 
 

 

TATO SASSONE. Percussions 

 

Ha realitzat estudis a  l’Aula  de Jazz i Música Moderna, depenent del Liceu de Barcelona,  al Taller de Músics de Barcelona,percussió llatina amb 
Enildo Rasúa (Cuba),percussió africana amb Ayao Logosse (Togo) i Mamadou Kane (Senegal). 

Alumne de batería amb el professor Pablo Laporta (Percussionista del Teatro Colón de Buenos Aires i integrant del quartet de percussió 

contemporànea Paralelo 33º). Percussió llatina i brasilera amb Arturo Blas Bisogni (percussionista de José Feliciano). 

Alumne dels seminaris de Dom Famularo (jazz, USA), Richie ”Gajate” García (latin,Puerto Rico), Horacio “El negro” Hernández (latin,Cuba), Omar Hakim (batería,USA), Richie 

Flores (congas, Puerto Rico) i Jojo Meyer (batería,USA).                                                                                                                                                                                                                     

Com a activitat docent, des del  2007 és professor de batería i percussió a les escoles de música Rock & Classics i Escola de música Cromàtica  (Terrassa). 

Des del  2008, professor  de rítmica i percussió per a ballarins de claqué i clàssic, a l’ estudis Tapeplas (Barcelona). 

Des del  2003, ha realitzat tallers de percussió en numeroses escoles i instituts de Catalunya per l’ empresa  Marta i Eva Management així com en numerosos centres cívics.                          

Curssos regulars de percussió africana  en els casals El Sidral (Manlleu) i L´angel (Molins de Rei).                                                                                                                                     

Des del  2000 dóna classes individuals i grupals de percussió llatina, africana i batería. 

Actualmente, percussionista de la compayía de claqué y percussió TAPEPLAS.                                                                                                                                                                         

Integrant de la banda Alma Afrobeat Ensemble. 

Des dell 1994, bateria i percussionista de numerosos grupo de rock, jazz, latin i fusió participant en numeroses grabacions tan a Argentina com a Barcelona amb posteriors 

gires per tota la Costa atlàntica argentina, Brasil, Regne Unit i Espanya.   

Activitats  de Team Building realitzades en diferents empreses  per fomentar el treball en equip, el diàleg i el lideratge, basat en ritmes tradicionals.                                      

Spot televisiu, com a músic, per l’ empresa Vodaphone, juny 2007 (Albiñana films).                                                                                                                                                      

Percussionista per la campanya “Nokia Music”, gira maig 2009 i presentacions de producte (Schweppes, Pink Fish, Travelviajes,…). 

Percussionista en les discoteques de Barcelona (Plastik ,Pachá),Salou (Blue Bahía), Sabadell (Zona hermética) i Sant Cugat (Chic, Haima), d’ Argentina (Pachá Buenos Aires, 

Comodore, El Living, El Castillo de Pacheco) acompanyant com a percussionista als Dj´s  Andres Spinelli (Ibiza/Tarifa), Hernán Cattaneo (Paul Oakenfold) i Diego Roca.  



 
 

 

 

 

CONTACTE: 

LAIA MOLINS 

TEL. 667 20 39 28 

EMAIL:info@laiamolins.com 

www.myspace.com/laiamolins  
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