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El Teatre de Sarrià segueix depa-
rant sorpreses en la seva progra-
mació de musicals que van de 
l’òpera a altres formats. L’últi-
ma ha sigut el fresc i vibrant sa-
rau barroc ¡Todos se burlan de mí!, 
de La Sonorosa, formació deriva-
da de la companyia WorkinGO-
pera que planteja noves formes 
de reconstruir el repertori ibèric 
dels segles XVII i XVIII. Els mem-
bres d’aquesta agrupació, forma-
da per músics i cantants amb car-
reres lligades a grups de prestigi 
de música antiga i teatre, han es-
trenat una proposta de caràcter 
còmic que il·lustra la moda de to-
car la guitarra «a l’espanyola» en 
els circuits cortesans francesos de 
principis del segle XVII.
 La posada en escena barre-
ja la música cantada i interpre-
tada instrumentalment amb el 
teatre i el ball. L’acció es desen-
volupa a la sala d’estar d’una da-

ma espanyola que viu a París i 
que rep la inesperada visita d’un 
grup de músics de la seva terra co-
mandats per Luis de Briceño (au-
tor d’un textos que, junt amb al-
tres d’Etienne de Moulinie, són la 
inspiració d’aquest muntatge). 
Aquests intèrprets, que accedei-
xen a l’escenari pel centre de la 
platea, desborden una hilarant 
sàtira amb les guitarres i un vio-
lí en confrontació amb la música 
d’un llaüt, més apreciada per les 
cortesanes.

DEFENSA DE LA GUITARRA / El pícar i 
ben interpretat desplegament de 
versos, cants i danses està entre 
les virtuts d’aquest muntatge. 
Una nòvia exigent, un casat in-
dignat, una dona insaciable i mol-
tes estampes més acompanyen el 
protagonista (encarnat pel sòlid 
baríton Sebastián León) en el seu 
propòsit de defensar la guitarra 
dels que se’n burlen.
 La direcció escènica de Jordi 
Pérez Solé i la musical del guitar-
rista Edwin García s’acoblen per 
aconseguir un desenvolupament 
molt àgil de la trama. L’elecció 
del vestuari i la il·luminació ju-
guen a favor d’una proposta que 
té recorregut si acaben de polir-se 
petits detalls de dicció. H

  

Vibrant 
sarau barroc 
de La 
Sonorosa
CRÒNICA Hilarant 
espectacle musical 
al Teatre de Sarrià

L’òpera ‘¡Todos se 
burlan de mí!’ mescla 
veus, instruments, 
balls i teatre
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33 Els integrants del grup León Benavente: Eduardo Baos, Abraham Boba, César Verdú i Luis Rodríguez.
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El quartet León Benavente acaba de 
publicar el seu segon disc, 2. Però no 
sorgeix del no-res. Abraham Boba, el 
cantant, té publicats tres discos amb 
aquest nom i, abans, dos més amb el 
grup instrumental Belmonde. El seu 
guitarrista, Luis Rodríguez, va ser 
professor de baix durant vuit anys. 
El seu baixista, Edu Baos, es va estre-
nar a l’Orquesta Diamantes i ha tre-
ballat més d’una dècada com a roa-
die en gires de grups internacionals, 
a més de tocar en el quartet aragonès 
Tachenko. I el bateria César Verdú 
ha sigut tècnic de so en nombrosos 
festivals de tota mena i de la majoria 
de grups indies espanyols, a més de 
tenir el seu propi grup, Schwarz.
 Tots quatre es van conèixer to-
cant a la banda de Nacho Vegas o, 
en el cas de Verdú, assegut a la tau-
la de so. El seu debut homònim, ple 
de cançons que capturen la ràbia i el 
neguit del present, i el seu enèrgic 
directe els ha portat a tocar en pràc-
ticament tots els festivals del mapa. 
La seva progressió sembla tan cla-
ra que, malgrat haver venut 5.000 
còpies del seu debut, la multinaci-
onal Warner ha insistit fins a fitxar 
el grup i publicar aquest disc, que té 
en Lagartija Nick un dels seus prin-
cipals referents.
 
–¿Què han après en els seus treballs 
relacionats amb la música que ara 
hagin pogut aplicar a León Bena-
vente?
–Edu Baos (E.B.): Tocant amb Ta-
chenko per a Micah P. Hinson vaig 
aprendre a tocar amb un cantant 
que t’arrossega completament, que 
t’implica.
–César Verdú (C.V.): Com a tècnic 
d’altres grups he vist quines can-
çons funcionen i quines no; i si fun-
cionen per la lletra, pel ritme, per la 
forma com estan compostes, pels re-
cursos que utilitzen... Tot això t’edu-
ca molt l’oïda.
–Luis Rodríguez (L.R.): ¡Jo amb León 
Benavente he après a tocar la guitar-
ra!

–Les seves lletres apel·len clara-
ment al públic que assisteix als seus 
concerts o que escolta els seus dis-
cos. Moltes fins i tot estan conjuga-
des en segona persona.
–Abraham Boba (A.B.): Des del prin-
cipi volíem que les cançons fossin 
clares. Per això parlem de forma gru-
pal i en algunes fins i tot generaci-
onal. És part de la imatgeria de les 
nostres cançons i suposo que és una 
cosa que perdurarà.

–¿És una cosa que trobaven a fal-
tar, cançons que els interpel·lessin 
de forma clara com a públic, que 
no s’embranquesin gaire poètica-
ment?

vuit del vespre i, al baixar, els qua-
tre ens vam dir: aquí ha passat algu-
na cosa. I, efectivament, molta gent 
es va acostar a dir-nos que feia molt 
que no veien una cosa així. Arran 
d’allò  vam veure que les sales es van 
començar a omplir.
–E.B.: És molt recurrent que la gent 
que se’ns acosta ens digui: «¡Això 
no ho havíem viscut des de Los Pla-
netas!»

–¿És impossible avui per a un grup 
espanyol abstreure’s del fet que 
l’entorn on sonaran les seves can-
çons serà gairebé sempre un fes-
tival?
–A.B.: Abans de gravar el primer disc 
no havíem tocat mai junts, però ara 
hem tocat en molts festivals i això 
et fa situar les cançons en un altre 
lloc. No només pensem en això, pe-
rò també hi pensem.
–L.R.: Més que en el festival, pen-
ses en el context que vols generar. 
I aquesta energia, aquesta feresa, 
és molt exportable a un festival o a 
una sala.
–E.B.: He passat aquest disc a algu-
nes persones abans que sortís, per 
fer-ne una mena de test, i gairebé to-
tes deien: «Amb això ho petareu als 
festivals!»

–Per a mi és un disc molt alimentat 

per aquest clima de desfasament 
mentre el món s’enfonsa tan típic 
dels festivals.
–A.B.: Totalment. En aquest sentit hi 
ha una cançó molt clara, Aún no ha 
salido el sol.

–Un subgènere del rock són les can-
çons sobre el grup que va de gira. 
¿Habitación 615 és una transcripció 
d’aquests dos intensos anys?
–A. B.: Sí, totalment. Va néixer arran 
d’uns dies que vam estar a Mèxic. Fal-
tava alguna cosa per tancar el disc i 
al tornar a Espanya em vaig posar a 
escriure-la.
–E.B.: ¡Va ser un dia d’allò més mis-
teriós! Ens deia: aneu tocant, aneu 
tocant... De sobte callava i tornava 
a escriure. I després ens va fer fora  
de la sala.
–A.B.: És una cançó súper necessària 
per al disc, per al grup i per veure per 
on podem tirar. Era necessària per 
explicar-nos a nosaltres mateixos 
tot el que ens està passant: els con-
tactes amb les multinacionals, els 
mesos de bogeria total, els canvis de 
vida que ha suposat aquest grup...
–L.G.: Tornàvem a l’estudi de grava-
ció, tornàvem a fer un passeig... Tení-
em aquesta sensació de sala d’espera 
de la maternitat. Al final, va tocar el 
play i se’n va anar. Ens vam quedar 
sols els tres a escoltar-la i... H

«Diuen que amb aquest disc 
ho petarem als festivals»

«En el pop-rock, 
el que acaba sent 
més interessant
és el punt de
vista des del
qual s’escriu»

LEÓN BENAVENTE  Quartet musical

–E.B.: Fa poc, algú deia que hem om-
plert un forat i crec que la cosa va 
per aquí. La nostra manera d’ex-
pressar-nos és molt diferent de la 
d’altres.
–A.B.: En el pop-rock ja s’han tocat 
pràcticament tots els temes, així que 
al final, el que acaba sent més im-
portant, i fins i tot més interessant, 
és el punt de vista des del qual s’es-
criu, les paraules que s’utilitzen... 

–¿Quan van notar que les seves can-
çons causaven tant d’impacte en el 
públic?
–A.B.: Al Sonorama, fa tres anys. 
Vam tocar a l’escenari petit a les 


