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La matança del porc és un ritual
atàvic que té relació amb la vida,
amb la reproducció de la vida.Aco-
rar, al Gran Diccionari de la
Llengua Catalana té quatre accep-
cions: matar una bèstia traspas-
sant-li el cor; degollar una bèstia;
adolorar, afligir vivament; i també,
repassar el cànem, ja pentinat,
amb una pinta de pues molt pri-
mes i fines.
Acorar ésunaparaulamallorqui-

na que dóna títol a un espectacle
queésmig antropològicmig etimo-
lògic. A través de la descripció
d’una festa, la matança per a l’ali-
ment, descriu un país sencer, Ma-
llorca, que vol dir descriure la seva
gent amb les seves paraules. Parau-
les que els diccionaris han maldat
per fixar, però que tenen el seu au-
tèntic valor de canvi en la parla i
no en els llibres.

Toni Gomila, l’autor del text i el
seu únic intèrpret dalt de l’escena-
ri, fa tots els papers d’aquesta re-
presentació de la festa de lamatan-
ça, que és una reunió no ja de la
família, sinó del clan, al voltant
d’un porc, d’una font de proteïna.
De fet, l’única cosa que els uneix,
perquè d’una banda hi ha els joves
(que saben què és un GTI o un
GTX, però no saben diferenciar
una alzina d’un om) i de l’altra els
grans, encara lligats a la terra i el
seu paisatge; i d’una banda hi ha
els nacionalistes i de l’altra els que
no creuen més que en els doblers i
es venen la terra als alemanys.
Acorar és la dissecció deMallor-

ca a través de l’esquarterament
d’un porc, però des d’un amor pro-
fund a la pròpia terra i a l’hora des
del compromís que situa l’artista
en actitud crítica cap aquesta ma-
teixa terra. Una actitud que frega
la desesperació, que deixa l’artista
a un pas de tirar la tovallola, per-
què no hi ha res a fer, perquè sem-
bla impossible moure conviccions
profundes i arrelades que menen
totes plegades a “l’anar fent i anar
tirant”, sense canviar res i deixant-
se portar cap a l’extinció de la prò-
pia identitat.

Espectacle gramscià
Antonio Gramsci, sorprès per la
instal·lació del feixisme entre
aquells a quimés podria afavorir el
socialisme a la Itàlia dels anys vint
del segle passat, va entendre que la
batalla era en la formació de les
voluntats, i per tant en la cultura.
També va dir que una llengua era
una manera d’entendre el món,
unamanera d’estar en elmón.Aco-
rar és un espectacle meravellosa-
ment gramscià. Una aportació al

combat per les voluntats des de la
riquesa d’una manera d’entendre i
estar en el món, expressada en la
llengua que compartim catalans i
illencs. Una llengua que sembla in-
finita quan s’expressa en les dife-
rents formes que pren als Països
Catalans. En aquestsmoments sor-
geix la pregunta en l’espectador,
sobre aquest muntatge: com pot
ser que des de determinades ins-

tàncies es facin mans i mànigues
per liquidar un patrimoni tan pre-
ciós? “Ses paraules diuen com
som, com vivim, què valorem i què
menyspreem, expliquen es nostre
món i sa nostra esquizofrènia, mos
expliquen a naltros, si canviem de
paraules, canviem de món, i el
món per bé o permal, sempre can-
via i els forts guanyen i si en una
debilitat covarda descuidem els

mots, quanmoren elsmots, moren
els conceptes, i llavors sa vida se-
guirà, silvestre i anònima omorirà,
com moren els pobles i moren ses
paraules. És sa paraula s’ànima
d’un poble”.

Sense estereotips
A tot això que acabem de dir, que
semblamolt solemne, s’hi had’afe-
gir que el vehicle de Gomila, en el
fons, es l’humor. Acorar és un es-
pectacle divertit, però divertit de
gran riallada, no només de somriu-
re, perquè les imatges, els personat-
ges, les situacions que Gomila va
desgranant damunt l’escenari són
alhora dignes d’un reportatge seri-
ós, o fins i tot d’una investigació
antropològica, i al mateix temps,
destil·lenuna comicitat gens força-
da, fluida, natural, fruit d’una pre-
sentació volgudament planera.
Aquí hi ha l’artifici reeixit, que no-
més assoleix el gran teatre i molt
poques vegades, d’anar a nodrir-se
d’allò popular per sortir-ne sense
estereotips, sinó amb formes estè-
tiques evolucionades, capaces d’in-
cidir de debò en el públic d’avui. I
tot està mesurat i contingut en el
gest i en l’expressió deGomila, per

tal que el torrent de parla que ell
mateix ha escrit no se l’endugui
fins a esdevenir una facècia cos-
tumista. Són els detalls, aquí i allà,
que ens fan entendre que som da-
vant d’una manifestació de teatre
contemporani, i no de cap altra co-
sa. En tot això s’hi llegeix la sig-
natura de la direcció de Rafel Du-
ran. Gomila es presenta vestit amb
una granota de treball, com si fos
un obrer, de fet és l’escorxador,
l’home que mata, l’únic que ens
pot explicar el ritual des de la seva
senzillesa. Però també algú que
porta encara la flama, algú que sap
que la flama és al llindar de l’extin-
ció i, si més no, té la voluntat de
testimoniatge.

Acorar s’hauria de programar a
totes les escoles i els instituts de
Mallorca, s’hauria de veure arreu
dels Països Catalans. Demostra
que una cultura es pot explicar a si
mateixa i el món que l’envolta no-
més si és capaç de preservar els
elements fonamentals de la seva
identitat, començant, evident-
ment, per la llengua. Calen balu-
ards com aquest. |

Toni Gomila
Acorar
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TeatreLaSeca recuperaunade les sorpreses teatrals de la temporadapassada, ‘Acorar’, delmallorquíToniGomila,
unapetitameravella, tant pel text comper laposada en escena i, sobretot, per la interpretació

Matar el porc i descriure el país

‘Acorar’ és gairebé
una investigació
antropològica, però
també destil·la
una comicitat natural

Toni Gomila no tan sols és autor del text, sinó també intèrpret de l’obra ‘Acorar’ FRANCESC MESEGUER


