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on Gil de las calzas verdes, estrenada el
1615 a Toledo, és una de les comèdies més
conegudes del Segle d’Or espanyol. Ja va

triomfar a l’època i, com a mínim en aquest muntat-
ge, continua aconseguint l’aplaudiment de la pla-
tea. Tirso de Molina explica la història d’una dona
de Valladolid, Doña Juana, que, abandonada pel
seu promès, emprèn el camí de la capital del regne
per separar-lo de Doña Inés, la candidata al matri-
moni per interessos econòmics. Vestida com un ho-
me, Don Gil manipularà la situació fins aconseguir
el seu propòsit. Un tema tractat a la literatura des de
temps immemorials al qual l’autor afegeix comple-
xitat, ja que la protagonista no només vol el seu
enamorat, sinó recuperar l’honor. Es tracta d’una
dona valenta, encantadora, intel·ligent i que no es
conforma amb el destí que li toca. Fascina com Tir-
so dibuixa personatges femenins forts, no només la
protagonista, ja que Doña Inés també expressa cla-
rament els seus desigs i conviccions.

L’ordre social establert fa figa i amb un in cres-
cendo d’embolica que fa fort, amb tot de situacions
plenes d’equívocs graciosos, mentides que cada
cop es fan més grosses i anhels i ambicions entre-
creuades, s’arriba al final feliç demostrant, un cop
més, que l’amor és cec, ja que no caldria tant d’es-
forç per recuperar un cretí com el galán Don Mar-
tín, Miguel Cubero.

És un muntatge amb ritme, amb uns intèrprets
encertats, entre els quals destaca Montse Díez, la
protagonista, que juga prou encertadament amb el
treball de veu i la presència per al transvestisme del
personatge i el seu fantàstic criat, sincer i visceral
Joaquín Notario com a Caramanchel, que trenca
amb molts tòpics d’aquest personatge arquetípic,
ofereix tota una sèrie d’acudits sobre l’ambigüitat
sexual del seu amo i de crítiques a alguns estaments
de la societat, i arrenca la rialla de l’espectador. Pe-
pa Pedroche (Doña Inés) i Toni Miso (Don Juan)
demostren una comicitat exquisida, en ocasions
només gràcies a la ben calibrada gestualitat.

La posada en escena és tot un luxe. Els telons re-
produeixen pintures de paisatges de la ciutat de
Madrid al segle XVII, en el joc escenogràfic domi-
nen l’espai buit i els retrats pictòrics que evoquen
d’immediat l’època gràcies a una il·luminació acu-
rada. La feina de recerca que ha fet Alicia Lázaro,
triant melodies de la cort i cançons populars que in-
terpreta en directe amb l’arpa Sara Águeda i canta
la companyia, aconsegueix que la música sigui un
personatge més. El colofó, el vestuari de Lorenzo
Caprile, que plasma l’audàcia de la protagonista en
el verd del seu vestit.
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TERESA FERRÉ

ascensió dels Pinker
Tones en els darrers me-
sos ha estat imparable.

Si a l’estiu ja van passar de tocar en
el Poparb d’Arbúcies a fer-ho a
Moscou i Nova York, aquest 2007
ha començat fort amb una gira per
l’Argentina i actuacions a Sidney, i
s’ha convertit en un dels grups més
exportables que ha donat Barcelo-
na. El duet compost per Mister Fu-
ria i Professor Manso, que la prem-
sa australiana ha batejat com els
«Gaudís de l’electrònica», estan
preparant ara un disc de remescles
del seu celebrat segon disc, The
million color revolution, en què
també col·laboraran els seus segui-
dors gràcies a un concurs de mes-
cles que fan a través del seu My-
Space. Abans el grup ha volgut fer
una petita gira estatal (Girona,
Barcelona i Madrid), fer un bany
de masses i recollir el que han sem-
brat els darrers mesos.

L’exuberància de The million
colour revolution traslladada al di-
recte la fan a sobre d’una gran taula
on tenen situats teclats, plats, se-
qüenciadors, theremins, samplers,
percussions electròniques i tota
mena d’artefactes. És a dir, tot pre-
parat per a una sessió de discjòquei
més que per a un concert ortodox
amb instruments analògics. La se-
va actitud davant les maquinetes,
però, te molt de rockera, l’acció és
constant a sobre l’escenari, de ve-
gades fins i tot exagerada. En les
presentacions en viu, The Pinker
Tones deixen de banda gran part
dels elements vocals i se centren en
el ritme sempre ben conjuntat amb
les imatges que es projectaven al
fons de l’escenari. I estableixen un
pont comunicatiu amb el públic, al
qual provoquen amb pujades in-
discriminades dels bpm amb els
baixos rebentats. Com quan va so-
nar Sonido total, el tema més ballat
del seu segon disc, amb què van fer
tremolar literalment el terra de la
Sala Apolo. Saben com fer que en
pocs segons la sala es converteixi
en un mar de braços alçats i cossos

L’

botant tots al mateix temps, ja sigui
amb temes propis com amb aliens.
El duet (trio a l’escenari amb la
col·laboració de Dj Gato) van de-
mostrar no tenir problemes a posar
una base de break beat sobre un te-
ma de Pérez Prado i crear els seus
propis bootlegs (mescles de discos
no autoritzades) a còpia de retalls
del Please Mister Postman (The
Marvelettes), Funkytown (Lips
Inc.), Revolution (Beatles) i Could
you be loved (Bob Marley). Mes-

tres en l’art del talla i enganxa, du-
rant tota l’actuació The Pinker To-
nes van comportar-se com a xefs
de la nova cuina electrònica creant
la banda sonora d’una pel·lícula
imaginària amb ingredients tan di-
versos com ara bossa nova, elec-
trònica, swing alemany i cançó
francesa, calypso, mambo, funk i
també cants tirolesos. Un xoc de
cultures i sabors facturat des del
Poble Nou i exportat arreu del pla-
neta.

� Lloc i dia: Sala Apolo

(Barcelona). 15 de febrer
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Roda el món i torna al Born

Els Pinker Tones, abans-d’ahir a l’Apolo. / GABRIEL MASSANA.


