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'Tarantos', un musical per la pau

Marta Porter

Passió, amor, odi, intolerància i molt de 'cante', 'baile' i 'duende'. Aquests són els ingredients
bàsics que conformen 'Tarantos', el primer musical flamenc.
Però, "més enllà de la història d'amor i passions inspirada en Romeu i Julieta, Tarantos és un musical
que busca l'entesa entre els que són diferents, és un musical per la pau". Així de contundent es
mostrava ahir l'adaptador i director Emilio Hernández en la presentació del musical, que s'estrenarà el
20 de setembre a Barcelona Teatre Musical, dins dels actes del Fòrum Ciutat.

Un milió d'euros i alguns maldecaps li ha costat a Focus fer realitat el que l'empresari Daniel Martínez
anomena el "primer musical autòcton", amb música d'aquí -original de Chicuelo- i el Somorrostro com a
teló de fons.

I és que Tarantos va més enllà que un espectacle de flamenc. Els bailaores han de cantar, actuar, dir
text i fer les seves entrades i sortides segons les indicacions precises del director i del coreògraf, Javier
Latorre. "Ha estat dur perquè tots nosaltres som bailaores i cantaores, però no actors -explica Ana
Salazar, que interpreta Juana-. Aquí tot va mil·limetrat, t'has d'oblidar de qui ets i donar-ho tot perquè
Juana brilli".

Qui ho té més difícil és Carmelilla Montoya, que dóna vida a Soledad, el personatge que la bailaora
Carmen Amaya va immortalitzar a la pel·lícula homònima de Rovira-Beleta. "És un plaer fer aquest
paper i en cap cas intento imitar Carmen Amaya perquè no es pot. Jo ballo amb el meu estil i hi poso tot
el meu cor".
La companyia de Tarantos en ple emmig de l´espai escènic de
Barcelona Teatre Musical.
Xavier Carrión
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