
Dilluns, 18 de març de 2013

CULTURA NOU9EL 35

L’actor Toni Gomila, en una escena de l’obra que ell mateix ha escrit

Toni Gomila porta Mallorca a L’Atlàntida amb ‘Acorar’

Un gran espectacle sonor

‘Acorar’, de Toni Gomila. 
L’Atlàntida, Vic. Diven-
dres, 15 de març de 2013. 

Vic

Carme Rubio

Acorar, escrit i interpretat 
per Toni Gomila, no deixa de 
ser una raresa, una d’aques-
tes peces de petit format que 
de tant en tant arriben a Vic 
des de qualsevol punt dels 
Països Catalans i ens perme-
ten gaudir del que s’hi està 
fent. L’espectacle sorprèn 
per la força de la paraula i 
la profunditat de contingut, 
però sobretot perquè ofereix 

un gran espectacle sonor: la 
varietat de registres, de tona-
litats i d’expressions de la 
parla mallorquina. 

L’acció se situa en el si 
d’una família rural mallor-
quina el dia de la matança 
del porc, una jornada espe-
cial que és alhora de feina i 
de festa. Aquest ritual, tan 
conegut en una comarca com 
la nostra, serveix de marc 
per introduir una reflexió 
sobre la vida i la mort. Com 
que l’ocasió reuneix molts 
membres de la família es va 
mostrant quin és el paper 
que té cadascun. L’actor es 
multiplica en nombrosos 
personatges que reconeixem 

per la parla i pel gest. Tot-
hom ocupa el seu rol social: 
homes i dones; vells i joves... 
Tots plegats van teixint una 
identitat que té arrels pro-
fundes en la tradició. Però 
un cop s’ha mostrat allò que 
ens caracteritza, la identitat 
d’un poble, també es plany 
per la destrucció d’aquesta 
realitat i s’introdueix la 
denúncia per la pèrdua de 
tot el que a l’obra es qualifica 
com “lo nostro”. Llavors l’es-
pectador entén que la matan-
ça no sols parlava de la mort 
d’una bèstia. 

Toni Gomila no s’atura al 
llarg de tota la representació, 
les dues sortides momentà-

nies d’escena no trenquen 
el ritme. Domina l’atenció 
del públic, sense més suport 
que la paraula i el gest, un 
autèntic broll que conjura la 
imaginació i crea converses i 

situacions, a més de ser una 
reflexió en veu alta. Hi ha 
una projecció que emmarca 
l’obra i una escenificació 
mínima, no cal més, la força 
interpretativa fa la resta. 
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Una escena de ‘Quatre dones i el sol’, al Saló Catalunya de Sant Julià

Vilatorta Teatre estrena amb èxit ‘Quatre dones i el sol’

Una gran tragèdia en femení

‘Quatre dones i el sol’, 
de Jordi Pere Cerdà. 
Vilatorta Teatre. Saló 
Catalunya. Dissabte, 16 
de març de 2013. 

Sant Julià de Vilatorta

Jordi Vilarrodà

A la llista d’escriptors cata-
lans injustament oblidats 
Jordi Pere Cerdà –pseudò-
nim d’Antoni Cayrol–hauria 
d’ocupar un tristíssim lloc 
d’honor. Haver viscut i escrit 
a la Catalunya Nord ha fet 
que des del Principat l’obli-
dem o –pitjor– que l’acabem 
classificant en la categoria 

d’autors locals. Per això té un 
mèrit extraordinari que un 
grup amateur de teatre rei-
vindiqui la seva dramatúrgia 
–tan potent com la seva poe-
sia–. Algunes cares haurien 
de caure de vergonya, allà on 
es decideixen les grans pro-
gramacions teatrals. 

I és que Quatre dones i 
el sol, cal dir-ho, és un text 
extraordinari. Un treball 
d’orfebreria lèxica, de català 
genuí de les terres on es va 
escriure... però no ens equi-
voquem, viu i no pas arque-
ològic. Arrels de tragèdia 
grega, aires lorquians tras-
plantats al Pirineu, construït 
amb mà destra, mesurant la 

tensió entre els quatre perso-
natges femenins –mare, filla, 
cunyada i nora– tancats en 
un poble i una casa on la rigi-
desa pesa com una llosa. Els 
homes són absents –ni tan 
sols el mosso nou que arriba 
a la casa, la gota que fa vessar 
el got, no apareix–. Mar-
garida, la inflexible mare, 
regeix amb tirania la casa 
(“ho fa tot per fer-nos caure, 
i un cop hem pecat, ens té 
seves”). Excel·lent Concepció 
Tort en aquest paper, en què 
estableix una rèplica amb 
Vicenta (Anna Font), la seva 
cunyada. Una tensió entre 
les dones grans que corre 
en paral·lel a la que experi-

menten les dones joves, Bepa 
(Marina Lumeras) i Adriana 
(una enèrgica Alba Villaito-
do). Totes quatre movent-se 
en una escena ben resolta i 
portant l’espectador, pas a 

pas, cap a un final que deixa 
volgudament moltes qüesti-
ons obertes. Una vegada més, 
Vilatorta Teatre resol amb 
encert una aposta teatral 
arriscada però necessària. 

Els Bultacos despleguen energia en el concert de retrobament

Vic Una introducció instrumental potent, amb canya, va obrir divendres el 
concert de retrobament de Bultacos a l’ETC de Vic per donar una idea de 
com aniria la vetllada. Al final del primer tema el cantant Jose Medialdea, 
Media, va advertir que havien començat a “tota hòstia”, però que potser no 
continuaria així. Es va equivocar, perquè el concert va anar guanyant inten-
sitat a cada tema, amb una solidesa i una seguretat pròpies de les millors 
bandes. Bateria, percussió, baix, dues guitarres i veu... Bultacos van deixar 
anar un rock elèctric com s’estilava a principis dels 90 però sonant d’imme-
diata actualitat. Un so clar, net i ben treballat gràcies a la bona compene-
tració de la base rítmica i uns ben aconseguits solos dels guitarristes. 
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‘2 retaules bufonescos i 1 cor tràgic’, als Dijous de l’Institut

Vic Nou actors-estudiants de l’Institut del Teatre de Barcelona van pre-
sentar dijous passat a Vic, en el marc dels Dijous a l’Institut, el treball 2 
retaules bufonescos i 1 cor tràgic. Dirigits per l’osonenca Maria Codinachs, 
els joves van representar, a partir de les seves improvisacions, dos retaules 
bufonescos on cadascú hi va aportar part de la seva motxilla personal, fet 
que permetia al públic rebre les imatges de forma ben diferent. El cor trà-
gic va ser un fragment, coral, de l’obra Incendis, i un cop acabada l’obra es 
va fer un col·loqui amb el públic, un centenar de persones. Els actors eren 
Javier Cárcel, Teresa Carrascosa, Pota, Ferran Echegaray, Jordi Font, Carlos 
Gallardo, Berta Graells, Toni Mas i Anna Vendrell. D.A.
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