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Toni Gomila ha presentat a la Sala La Planeta de Girona el seu darrer espectacle, Peccatum, en el
que amb la col·laboració de Catalina Florit lactor de Manacor recull alguns dels retalls més
pornogràfics de les rondalles mallorquines aplegades per Antoni Maria Alcover.

Catalina Florit i Toni Gomila a 'Peccatum'. © Maria Bel Llull

Pornorondalles. Rondalles verdes, rondalles pecadores, rondalles brutes... Sota aquesta sinopsi
es defineix Peccatum, que presenta un seguit de passatges a partir dels que lespectador pot
reflexionar sobre els límits morals i ètics dels relats que formen part de la literatura popular
mallorquina. Gomila no ha tret ni ha afegit, simplement ha triat aquells episodis que li han passat
per lescudeller i els ha donat forma sense modificar-ne el contingut.

Toni Gomila i Catalina Florit executen amb pulcritud i amb una estètica senzilla i representativa
escenes divertides, compromeses i també, de vegades, amb un alt contingut de crítica social que
formen part del folklore mallorquí. Es tracta de relats deslliurats de prejudicis que traslladen
lespectador fins als orígens de la cultura popular, alhora que linterpel·len sobre la definició, la
necessitat i la situació actual daquesta.

Mossèn Alcover va considerar que havia suprimit el contingut més comprometedor del seu Aplhec,
però Gomila i Florit, fent gala dun humor excel·lent i sense voluntat de contradir al lingüísta
revolucionari, traslladen les rondalles descenari per tal que sigui lespectador el que decideixi si el
que veu són, o no, pornorondalles.

Peccatum porta el segell inconfusible de Toni Gomila, que després de lèxit dAcorar arreu del
territori català i més enllà (el festival Temporada Alta va dur lobra a la ciutat de Lima el passat mes
de febrer) ha tornat a construir una peça necessària per a la història del teatre en català.


