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El 1586 Joan Carles Amat, metge de Monistrol de Montserrat, va publicar a Barcelona un llibre
anomenat Guitarra española y vándola en dos maneras de Guitarra, Castellana y Cathalana .
Aquesta és la primera referència que nosaltres sapiguem a lexpressió «guitarra espanyola» en un
tractat musical. El Dr. Amat atribuïa, una mica erròniament, la qualificació d«espanyola» a la
guitarra de cinc ordres perquè, segons deia, era «más recibida en esta tierra que en las otras».
Amat potser desconeixia els llibres de música per a guitarra publicats pels francesos Guillaume
Morlaye, Simon Gorlier o Adrian Le Roy a mitjans del segle XVI, però això no treu mèrit al bon
metge català, que ens descriu dues maneres de xifrar els acords (a la catalana i a la castellana) i
ensenya «a tañer rasgeado». Molt probablement va ser aquesta la característica essencial de lestil
hispànic de tocar la guitarra, rascant els acords enlloc de pinçar les notes. A la Castella
contemporània dAmat, pocs anys enrere encara es publicava el llibre per a viola de mà dEsteban
Daza, que fou el cant del cigne de la tabulatura i de la música polifònica per a aquest instrument.
Ladveniment del Barroc va dur la simplificació del contrapunt en acords i una legió de danses més
o menys noves ( villanos , passeos , gallardas , folias , etc.) substituïren lelaborada música
polifònica.

Sebastián de Covarrubias, al seu Tesoro de la lengua castellana o española (1611) es lamentava
de la substitució per la guitarra de la viola de mà, instrument que considerava superior: «...después
que se inventaron las guitarras, son muy pocos los que se dan al estudio de la vigüela. Ha sido
una gran pérdida, porque en ella se ponía todo género de música puntada, y aora la guitarra no es
más que un cencerro, tan fácil de tañer, especialmente en lo rasgado, que no ay moço de cavallos
que no sea músico de guitarra».

Enmig daquestes polèmiques se situa lacció de ¡Todos se burlan de mí! , una comèdia musical
inspirada en la dialèctica entre els instruments de corda pinçada (llaüts, guitarres barroques,
tiorbes...) i la introducció del rascat dels acords dins les corts franceses en temps de Luis de
Briceño, autor dun Método mui facilíssimo para aprender a tañer la guitarra a lo español (París,
1626).

¡Todos se burlan de mí! és, com sha dit, una producció de WorkinGOpera i de la companyia La
Sonorosa . Aquestes dues agrupacions, tot i compartir gran part dels seus equips, mantenen una
certa distància a nivell creatiu. El primer que cal destacar de ¡Todos se burlan de mí! és loriginalitat
de la idea. També cal fer notar que tots els aspectes de lespectacle estan molt treballats. Lacurada
posada en escena recorda, per la il·luminació i decorats, les natures mortes amb instruments
dEvaristo Baschenis. També són convincents el vestuari dèpoca dissenyat per Maria Albadalejo i
el guió, molt versemblant, escrit pel propi Jordi Pérez a partir de textos dèpoca en castellà barroc.
Tots aquests elements atorguen un gran nivell a la producció de ¡Todos se burlan de mí! Un nivell
de seriositat en la concepció de lespectacle que fa que les properes produccions de La Sonorosa
hagin de ser tingudes en compte.

Sens dubte, però, el millor de la comèdia rau en lactuació dels músics actors. Estem parlant
dintèrprets joves que provenen majoritàriament del món de la música antiga. El baríton Sebastián
León va tenir una actuació molt reeixida, mostrant una bona solvència tant pel que fa als aspectes
del cant com als de lactuació. També va destacar amb força la ballarina Anna Romaní , que
animava el sarau amb les castanyoles i interactuava amb el públic. El cortejo instrumental es



tancava amb Pavel Amílcar Ayala (violí), Stanislav Germain (llaüt i guitarra), Xavier Soler
(guitarres), Belisana Ruíz (tiorba i guitarra) i Edwin García (guitarres i direcció). Tots ells van tenir
un actuació divertida perfectament coordinada per una direcció escènica impecable. Un elogi a
part mereix l Anaïs Oliveras , una excel·lent cantant amb sòlides dots interpretatives que sens
dubte està cridada a tenir un paper important en lescena musical catalana. Dotada duna veu molt
equilibrada en tot el seu registre, destaca igualment per les seves qualitats expressives i
tècniques, allunyada dels tòpics vocals a què sens ha acostumat les darreres dècades en la
interpretació de la música antiga.

El repertori escollit per a conduir la comèdia és un conjunt divertit de danses i músiques del primer
barroc de caràcter popular: follies, seguidilles , sarabandes, villanos i xacones, que tenen un color i
un esperit molt viu. Ens van agradar especialment Bolava la palomita (follia gallega) i les
sornegueres No me case mi madre (seguidilla) i el Romance viejo de la confesión de una dama
acusándose de los diez mandamientos .

En definitiva un espectacle divertit, ben concebut i realitzat, per el que val la pena felicitar els seus
autors i al Teatre de Sarrià per a la seva programació.


