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Unregalpera l’Ainona

Quan Jordi Lara escrivia La
màquina d’espavilar ocells de
nit va veure que sota el seu
text bategava una cinemato-
grafia submergida. Lara té
un món propi i creu en la
fusió de llenguatges artístics,
literatura, imatge, música i
dansa, un art que activa els
sentits i involucra ment i
cos. Ahir, a la Filmoteca
–compte!, el segon passi,
només diumenge vinent– va
fer visible aquest cinema
submergit i va estrenar la
pel·lícula Ventre blanc. Co-
mença amb una escena del
seu llibre: una nena ficada a
l’interior d’un orgue d’esglé-
sia. La nena (ara ja al film)
afirma: “Un capgròs és algú
que se n’ha menjat un altre”.
La màscara la coneixem,
com és la persona que hi ha
a dins? Lara recorre a tres
capgrossos reals i al seu en-
trenador per enllaçar quatre
històries inventades plenes

de poesia. Són tres genera-
cions de capgrossos i ara el
fill ja no vol saber-ne res. El
film és un cant a la infantesa,
a l’amistat, a l’amor no con-
vencional, a la cultura popu-
lar i a la ciutat de Vic, a la
memòria que es perd, a la
ciutat que s’esvaeix, al lloc
que t’explica. Un dels prota-
gonistes creu que Vic està

perdent la boira, que s’esca-
pa pels túnels que foraden el
territori, i crea una instal·la-
ció de gel perquè torni. Lara
–amb quatre euros, per no
dependre de ningú– ha fet
un film de tableaux encade-
nats que acaba amb una dan-
sa tendra i esgarrifosa, i una
metàfora de clausura. La
boira, ventre blanc matern.
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Jordi Lara va presentar ahir a la Filmoteca Ventre blanc
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A l’octubre del 2012 va ser la re-
velació. I a l’octubre del 2013 es-
tà sent la consagració, paraula
de ressonàncies litúrgiques que
s’acomoda força bé, com un
guant de l’hivern passat, al sen-
tit ritual d’Acorar.
Vet aquí unmonòleg extraor-

dinari, escrit i interpretat pel
mallorquí Toni Gomila (Mana-
cor, 1973) al llarg d’una hora es-
pectacular, de les que no s’obli-
den. El conegut actor, revelat
l’any passat com a dramaturg,
amod’uns recursos literaris for-
midables, ara mateix els llueix
denou ambun reguitzellmagní-
fic d’accents i modulacions que
la direcció de Rafel Duran ha
contribuït a dotar d’una ex-
cel·lència inexpugnable. El re-
sultat és un viatge al cor de la
mallorquinitat més autèntica,
amb una saviesa antropològica
que bandeja el pintoresquisme
fàcil amb lamateixa decisió que
la nostàlgia carrinclona i la lla-
grimeta inútil per les malves-
tats que ha patit l’illa capital de
les Balears. L’amor al país el tra-
dueix Gomila amb unamadure-
sa i una ironia crítica ben salu-
dables. I, m’ha semblat també,
amb una profunda esperança
col·lectiva. Qui escolta una vega-
daAcorar sent queMallorca es-
tà salvada.
La tradicional matança del

porc, contada amb detalls d’un
acoloriment abrusat, és l’anèc-
dota troncal de què se serveix
l’autor-actor per abordar altres

aspectes del passat i del pre-
sent mallorquí. Segons el DI-
EC (Diccionari d’Institut d’Es-
tudis Catalans), “acorar” vol
dir “matar (una bèstia) traspas-
sant-li el cor”, i Toni Gomila
s’esplaia parlant de l’eina del sa-
crifici i de l’acorador i de com
tot just acomplert el ritual i
veure que la cua de l’animal
s’ha fet recta, tota enravenada,
es produeix la gran apoteosi ali-
mentària, l’organització de la
qual dura fins que el sol es pon.
I enmig del feinejar que recla-
men costelles i pernils i carn
picada... entaforat en el xivarri
de parents i criatures, regna,
atàvic, majestàtic, el silenci de
sapadrina, la imatge d’una savi-
esa encomanadissa.
El blasme principal que in-

clou Acorar contra les agres-
sions que ha sofert Mallorca i
que desfiguren greument el seu
paisatge i la seva cultura, té per
objectiu, naturalment, la inva-
sió estrangera enregistrada en
els darrers quaranta anys. El
monòleg, però, respira la con-
fiança en un esdevenidor reha-
bilitat que sembla desprendre’s
de l’humor sarcàstic que Gomi-
la aplica al fenomen i del ma-
teix llenguatge de l’espectacle,
d’una riquesa i un vigor impo-
nents, tot i els atacs que rep dar-
rerament. Qui vulgui compro-
var-ho, encara té temps, ja que
amb la seva poderosa forçamag-
nètica, el dramaturg i intèrpret
seguirà actuant a l’Espai Brossa
fins el 10 de novembre. Alerta:
molts cops a teatre ple.
L’altra nit, al final de l’espec-

tacle i al vestíbul del teatre, es-
peraven l’artista la seva dona i
una filla demesos: l’Ainona. I jo
vaig pensar que l’esforç, l’entu-
siasme i la tenacitat professio-
nals de Toni Gomila servien,
entre d’altres coses, per assegu-
rar a aquella encantadora criatu-
ra de mesos un futur mallorquí
sense ultratges de cap mena.
Del tot endreçat.c
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