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'Los Tarantos', un musical a ritme flamenc

L'espectacle que s'estrenarà al Barcelona Teatre Musical el setembre vinent abordarà els
diversos pals del flamenc

Marta Porter
BARCELONA

I nspirat en la història d'Alfredo Mañas recreada al cinema per Rovira Beleta, al setembre s'estrenarà
'Los Tarantos', el primer musical de caràcter flamenc, amb música de Chicuelo i coreografia de Javier
Latorre.
Tots els pals del flamenc, de les bulerías a les seguiriyas, passant per les soleares, tarantos, fandangos,
tanguillos i alegrías i rumbes es donaran cita a l'escenari del Barcelona Teatre Musical de la mà d'una
trentena de bailaores que a més de ballar hauran de cantar i interpretar aquesta triple història d'amor
nascuda al Somorrostro barceloní.
En la iconografia de molts barcelonins hi ha aquella fantàstica pel·lícula de Francesc Rovira Beleta
protagonitzada per Carmen Amaya i Antonio Gades en què la força passional dels gitanos i el flamenc
arrasa amb tot, i que ens mostra una Barcelona de barraques que vivia amb un peu a la via del tren i
l'altre a la platja, de cara a un mar que ho inundava tot quan s'aixecava llevantada. El Somorrostro,
però, va desaparèixer el 1966, en quinze dies, per evitar-li a Franco la vista de la misèria durant unes
maniobres navals. Els guetos, però, han seguit existint, a casa nostra i a tot el món, submons dins de
mons que tanquen els ulls o aixequen murs per no veure-ho. Aquest és el concepte que el director
d'escena Emilio Hernández vol traslladar als espectadors en els seus Tarantos. "Vivim a l'Europa de la
immigració, de la barreja de sangs i cultures, i això genera conflictes, i en un món on encara s'aixequen
murs, com el de Palestina; per això Los Tarantos està ara tan viu", afirma Hernández.
Malgrat que aquests Tarantos musicals estiguin inspirats en el film, el muntatge comença en aquell
Somorrostro dels cinquanta i evoluciona fins a l'actualitat a través de la història de tres generacions, la
de Soledad, la mare vídua del clan dels Tarantos que viurà una història d'amor frustrada, la del seu fill
amb Juana, del clan Zorongo, que acabarà en tragèdia, i la de la seva néta, que, aquesta vegada sí, té
possibilitats de fer-se realitat.
Una trentena de bailaores s'han posat a les ordres de Javier Latorre, que ahir en la presentació de
l'espectacle va voler recordar Antonio Gades, "el mestre que em va donar feina al Ballet Nacional". En
els papers protagonistes destaquen Carmelilla Montoya, sorgida de la mítica família Montoya, en el
paper de Soledad; Juan Carlos Lérida, un bailaor amb un extens registre, com al seu fill Ismael; Ana
Salazar (Juana), bailaora i cantant; i Candy Román, criat amb Gades, com al seu pare Rosendo. Latorre
ha volgut fer un recorregut per aquests 50 anys, començant pel flamenc més pur per fer-lo evolucionar
cap a una estètica més actual, però sense fer cap concessió a la improvisació. "L'important no és quina
tècnica utilitzis sinó que el bailaor sigui flamenc, perquè aleshores, tant si tens formació de flamenc pur
com si la tens de jazz o de contemporani, et sortirà el flamenc", diu Latorre.
També el guitarrista Juan Gómez Chicuelo, que signa la partitura amb la col·laboració de José
Fernández Torres, Tomatito, ha escrit una vintena de temes que van del flamenc més pur dels anys 50 i
60 a les noves sonoritats que es fusionen amb gèneres musicals més moderns. Daniel Martínez,
director de l'empresa productora Focus, va informar que la producció, que ha costat 1,5 milions d'euros,
neix com a primer pas per crear musicals autòctons i no haver de "copiar" sempre els de factura
anglosaxona.
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Els responsables de “Los Tarantos” duran a terme un
ambiciós projecte. Jordi García


	'Los Tarantos', un musical a ritme flamenc
	L'espectacle que s'estrenarà al Barcelona Teatre�
	Marta Porter



