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Orígens i
motivacions

La intenció d’aquest documental
és mirar de descobrir quin ha estat
el secret de l’èxit de l’espectacle
teatral Acorar. Un monòleg escrit i
interpretat per Toni Gomila i dirigit
per Rafel Duran. Una peça teatral
de petit format de només 50
minuts de durada, modesta en
escenografia però que ha captivat
milers i milers d’espectadors, tant
a les Illes Balears com a Catalunya
i al País Valencià.
D’ençà de la seva estrena l’any
2011 a l’Auditòrium Sa Màniga de
Cala Millor (Sant Llorenç des
Cardassar) ha estat sempre en
cartellera arreu del territori de parla
catalana. Avui, quasi 5 anys
després, no ha acabat el fenomen i
La Seca ha estat una part molt
important d’aquest exit, perquè la
seva aposta per l’espectacle va ser
definitiva per donar l’espectacle a
conèixer més enllà de les Balears.
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Toni Gomila proposa i posa sobre
l’escenari un dia de matances, que
recrea al detall. En té prou amb la

interpretació i les paraules perquè
l’espectador observi com en un
quadre imaginari una jornada de
matances. Fins i tot a que en capti
les olors. En qualsevol cas, Acorar
no és només la recreació d’un gest
popular i ancestral com la matança
del porc. Aquest dia és el fil
argumental, l’excusa perfecta per
parlar i reflexionar sobre la identitat
d’un poble, Mallorca.
Ara bé, Acorar parla de la gent que
fa matances i encara en fa i també
de la que no n’ha fet mai, tothom
s’hi pot veure reflectit. Sobre
l’escenari circulen una gamma
extensa de personatges, però
sempre un sol actor. Per boca
d’aquests personatges Gomila
parla d’ahir, però també d’avui i de
la incertesa del demà.
El terme acorar significa “matar
una bèstia, traspassar-li el cor”
(Diec). Gomila traspassa el cor de
l’espectador. Però no tothom
queda igual de ferit.
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Acorar i Gomila són
l’eix central del documental,
les matances són el punt
de partida d’una
reflexió punyent

Acorar i Gomila són l’eix central
del documental. Les matances
són el punt de partida d’una
reflexió punyent. El dia de
matances que justifica tota l’obra.
Tanmateix, no estam davant d’una
obra costumista ni tampoc davant
d’un manifest d’elogi de les
tradicions. Acorar és reflexió i
crítica.
En qualsevol cas, no podem
obviar el dia que dóna peu a totes
les reflexions. En aquest sentit,
hem duit a terme un dels rodatges
clau del documental. Antoni
Gomila ens ha obert les portes de
casa seva per viure, juntament
amb ell i la seva família allò que
per a ells i, sobretot per a
generacions anteriors, ha estat
sempre el dia més important de
l’any. Gomila explica així en un
fragment de l’obra: «Comparat
amb aquest dia, Nadal és buit, és
oci, és una tudadissa d’hores
mortes amb s’excusa de sa vida.
Sa vida! Només ses hores que
voregen sa mort són viscudes a

Acorats,
crònica
d’un
fenomen

consciència. Vora sa vida només
hi ha goig i es goig és anestèsia.
Sa mort desperta s’ànima i sa
consciència».
ACORATS,
CRÒNICA
D’UN
FENOMEN
és
una
reflexió
individual, cada entrevistat parla
per sí mateix, però alhora
col·lectiva sobre tot allò que
Gomila retrata. Però qui és Antoni
Gomila? Un escriptor? un actor?
És per això que, arribat aquest
punt, hem trobat convenient, no
només entrevistar-lo, sino també
observar l’actor dins aquest dia de
matances. Mitjançant la interacció
amb els seus entenem el perquè
de tot plegat. És una manera de
descobrir que el que Gomila fa dalt
l’escenari és recrear el que sempre
ha vist a casa seva. Aquí, per tant,
establim un joc entre l’actor
íntèrpret, és a dir, entre la literalitat
de l’obra i la realitat del que l’obra
explica. Si Acorar és la realitat
novel·lada, teatralitzada, aquí és a
la inversa, anam de l’escenari a la
sala de matances.
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Entrevistes

Joaquim Maria Puyal, Màrius Serra, Javier Matesanz, també altres periodistes, escriptors i
crítics de les Balears i de Catalunya s’han referit a Acorar. El documental ha anat a recollir
les seves i també d’altres reflexions sobre on pot residir l’èxit d’aquest petit monòleg: Oriol
Broggi, Hermann Bonnín, Màrius Serra, Francesc Massip, Miquel Sbert, Sílvia Munt,
Javier Matesanz, Joan Pons, Joan Lluís Bozzo, en són alguns dels entrevistats.
El documental també repassa les claus de l’espectacle amb l’equip que va participar en el
seu muntatge: Rafel Lladó, Antònia Jaume i Rafel Duran. I per suposat el propi
Gomila. També reviurem el moment en què Gomila va començar a escriure l’obra. Sabrem
que la va engendrar a l’Argentina mentre assajava l’espectacle TOT de Rafael
Spregelburd, amb la companyia gironina Mentidera Teatre, Meritxell Yanes, Cristina
Cervià i David Planas.
I per suposat compta amb els testimonis dels que han fet que Toni Gomila i Acorar siguin
com són: la seva familia.
En definitiva, ACORATS, CRÒNICA D’UN FENOMEN es tracta d’una deconstrucció de
l’obra des d’un punt de vista literari, teatral i podriem dir que quasi antropològic. Així com
una reflexió i reivindicació d’un dels fragments més coneguts de l’obra:
“Ses paraules diuen qui som, com vivim, què valoram i què menyspream. Expliquen es
nostro món i sa nostra esquizofrènia; mos expliquen, a noltros. I si canviam de paraules
canviam de món. I el món, per bé o per mal, sempre canvia, i es forts guanyen. I si amb
una debilitat covarda descuidam es mots…quan moren es mots moren es conceptes. I
llavors sa vida seguirà, silvestre i anónima, o morirà, com moren es pobles si moren ses
paraules: És sa paraula s’ànima d’un poble”.
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ACORATS
crònica d’un fenomen
Sinopsi
Documental de Joan Martí Mir que
analitza un dels fenomens teatrals dels
darrers anys a les Illes Balears i a
Catalunya. D’ençà de la seva estrena l’any
2011 a l’Auditòrium Sa Màniga de Cala
Millor, Acorar ha estat sempre en
cartellera arreu del territori de parla
catalana. Avui, quatre anys després, no ha
acabat el fenomen. A través dels
testimonis del públic, de l'entorn familiar
de Toni Gomila i d'una trentena
d'entrevistats entre els quals hi ha Oriol
Broggi, Joan Lluís Bozzo, Hermann
Bonnin, Rafel Duran, Javier Matesanz,
Joan Pons, Màrius Serra, entre d'altres, el
documental convida l'espectador a fer un
viatge per l'origen, les motivacions, les
influències i les claus de l'èxit d'un text
que està cridat a esdevenir un clàssic.

Fitxa artística
Guió, direcció i muntatge: JOAN MARTÍ
MIR
Càmeres: JOAN VIDAL, RIKI PEITX,
ALBERT CAPÓ, MARC CAPÓ I
ALEJANDRO MORALES
Grafisme i postproducció d’imatge:
GEORGE PEAKE
Postproducció d’àudio: LUCÍA MILLÁN
Una producció de TROMPICAR FILMS
finançada a través de VERKAMI amb la
col·laboració de PRODUCCIONS DE
FERRO

ESTRENA 8 DE GENER, AUDITÒRIUM
SA MÀNIGA (MALLORCA)
5

