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'A ESCASOS METROS', un text compromès i ben resolt 

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

AUTOR Antonio Morcillo
INTÈRPRETS Jorge-Yamam Serrano i Daniel Grao
LOCAL Tantarantana
DIA 22 d'octubre del 2004

El tema de la violència tractat en un escenari sembla, a primer cop d'ull, recurrent. D'altra banda, a l'obra
A escasos metros el tractament que en fa l'autor, Antonio Morcillo, no ho és. Els protagonistes, Bru i
Gro, intenten descobrir al llarg d'una nit què va passar realment en la seva experiència immediatament
anterior al moment present, una cosa que no volen recordar. Una sèrie de situacions, diàlegs, silencis i
enfrontaments revelaran que van violar una dona.

Morcillo ha escrit un text, en general, sòlid, que només cap al final es fa una mica reiteratiu, que
proposa reflexions i fixa idees aptes per al debat. Un text amb influències de Beckett i Pinter, però amb
personalitat pròpia. Part de l'interès d'aquesta peça passa pel fet que els dos protagonistes són joves i
atractius, que al principi cauen bé als espectadors i que, d'entrada, no tenen res a veure amb la imatge
més comuna que es té dels violadors. El bon treball dels dos intèrprets, Jorge-Yamam Serrano i Daniel
Grao, posa alt el nivell de la representació, que se segueix amb atenció. Un tercer personatge, el de la
dona violada, l'encarna Clara Galí.

La direcció de Manuel Lorente dóna fermesa a la funció i ajuda a la claredat amb què es mouen els
actors. Música en directe i una bona il.luminació recolzen una representació compromesa que està ben
resolta, i que, una altra vegada, manté l'interès que desperten les sales alternatives i justifica,
àmpliament, l'ajuda que, per descomptat, segueixen sense tenir.
Una escena d'A escasos metros.
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