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El Tantarantana porta a escena la violència d''A escasos metros'

Jaume Pi

'A escasos metros'
Tantarantana
Del 06/10 al 31/10

El Tantarantana inicia temporada amb un text d'Antonio Morcillo, 'A escasos metros'. Dirigida per
Manuela Lorente, és una reflexió sobre els límits de la violència.
Dos individus ben plantats, amables i triomfadors, sense cap conflicte intern aparent. Però tot és façana.
En realitat són dos joves capaços de maquinar les més grans atrocitats imaginables. Amb aquesta
tràgica carta de presentació s'estrena demà l'obra d'Antonio Morcillo A escasos metros al Tantarantana.
Publicada originalment com El tiovivo, es tracta d'un text sobre la violència i la "zona fosca que tots
tenim", tal com va afirmar ahir en la presentació de l'obra la directora, Manuela Lorente.

Protagonitzada per Daniel Grao i Jorge-Yaman Serrano, l'obra de Morcillo parla de "la realitat
quotidiana" en opinió de Lorente. El mateix Grao va definir-la com "un text colpidor que no fa moralina ni
justifica qualsevol de les accions dels personatges". En aquest sentit, destaquen el contrast del drama
entre "la bellesa i la crueltat" que no deixa indiferent. El repartiment el completen Clara Galí i Francesc
Márquez.

Com a al·licients, l'obra ofereix música en directe i l'aparició en cada sessió d'un actor diferent. El grup
barceloní Aïsha oferirà música oriental en viu, ja que "l'obra l'he pensada per a Barcelona i és la música
que ara s'escolta al carrer", segons Lorente. I a més, actors com Oriol Grau, Santi Millán i Fernando
Tejero, entre altres, ja han confirmat la seva presència en aquest cameo diari.
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