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TONI GOMILA S’ACOMIADA D’ACORAR I DONA A CONÈIXER LA CARA MÉS VICIOSA DEL

POBLE MALLORQUÍ AMB EL PERMÍS D’UN MOSSÈN LINGÜISTA AMANT DE LES RONDALLES

Ara que ja hemmort el porc
a i ja ens hemmenjat la so-
brassada, toca menjar altres
coses que no podem especifi-
car (ja ho faran els descarats
intèrprets de l’espectacle) i
lliurar-se a les alegres porca-
des eròtiques que se’ns pre-
senten en forma de rondalla
mallorquina. Anem a pams i
comencem pel més urgent.
M’imagino que tots i totes

vosaltres heu vistAcorar, el
sensacional monòleg en què
Toni Gomila explica amb im-
pagables ets i uts com funci-
ona una jornada dematança
del porc a les illes Balears. Ja
no sé quants cops ha passat
l’espectacle per la nostra car-

tellera, sempre amb localitats
exhaurides. Però, si sou d’a-
quells que sempre acaben fent
tard, us recordo que aquest és

l’últim cap de setmana que
teniu (fins al 10/9) per gaudir
del tan notable èxit del teatre
mallorquí recent. I un cop vist

l’espectacle, segur que us que-
deu amb ganes demés Gomila.
Doncs no haureu d’esperar

gens, perquè, i sense moure’s
de La Seca, en Toni es disposa
a fer tremolar el sisè mana-
ment i a demostrar-nos que,
quan els mallorquins es posen
a pecar, ho fan tort i a dret,
i no gasten manies a l’ho-
ra d’explicar els seus pecats.
Aquest cop, per cert, Gomila
comparteix escenari amb l’ac-
triu Catalina Florit, per no
caure en el pur onanisme.

R. OLIVER

Posats a pecar, fem-ho a l’engròs

L’eròtica desfermada de Catalina Florit i Toni Gomila.
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Paraula de mossèn

Val a dir que la col·lecció de
pecats carnals que passaran
per l’escenari té, d’algunama-
nera, la benedicció de la Santa
Mare Església. I és que el mà-
xim responsable que aquestes
històries hagin arribat fins a
nosaltres ésmossènAnto-
niMaria Alcover, que, a més
de confeccionar un diccionari
català-valencià-balear, va re-
collir un grapat de rondalles
orals, i per això ha estat com-
parat amb Andersen o els ger-
mans Grimm. Els contes reco-
llits per aquests autors, però,
no tenen l’exuberant verdor
que Alcover reflecteix sense
censura. Deia el mossèn que
“dins el meu aplec no hi ha l’e-
lement pornogràfic que tant
abunda dins les literatures po-
pulars”. Doncs em sembla que
no ho vas mirar bé, mossèn.

125ANYSDE
“ÉS ELMÉSSEMBLANT
QUEHI HAAUN
DINOSAURE”
Vine a celebrar amb nosaltres el

125è aniversari del Zoo deBarcelona

som som


