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LA DIFÍCIL MORT DESITJADA 

• Mario Gas desgrana les raons per llevar-se la vida a 'Mi suicidio'

G. C.

LA FITXA
'Mi suicio'
Local: Teatre de Salt (Gironès)
Horari: Diumenge, 17, 19.00 hores
Preu: 18 euros

Un dels atractius del festival Temporada Alta de Girona és que dóna l'oportunitat d'assistir a produccions
que es presenten per primera vegada a Catalunya i que ningú sap del cert si arribaran a Barcelona. Un
brindis per la descentralització. És el cas d'aquesta obra de la companyia basca Tanttaka Teatroa
(l'artífex d'El florido pensil) titulada Mi suicidio, un monòleg interpretat per Mario Gas i dirigit per
Fernando Bernués.

Gas puja sol a l'escenari per interpretar el llibre testament en què el matemàtic francès Henri Roorda
(1870-1925) va justificar el seu acte de suïcidi. Es tracta d'un text que, lluny de ser l'exhibició d'un ésser
decidit a llevar-se la vida, mira a l'interior de la persona i de tot el que l'envolta amb gran lucidesa i
ironia. A Mi suicidio, Roorda desgrana les preguntes essencials de la vida, la societat, la feina i el plaer
mentre prepara el seu final. Són les seves raons per viure i per morir les que van construint un text
concís, pur i de gran bellesa.

Subtitulada El pesimismo alegre, l'obra no amaga secrets pel que fa al seu final, és clar, i transcorre en
una emocionant hora que ha rebut nombrosos elogis durant la gira que ha fet per Espanya. És un text
que dóna a la paraula i al sentiment tot el protagonisme, i reflexiona sobre els temes que a tots ens han
assaltat alguna vegada. 
Mario Gas, en una escena de Mi suicidio.
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