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'MI SUICIDIO', una reflexió sobre la vida 

• Un lúcid repàs de la vida fet per qui decideix deixar-la

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

AUTOR Henri Roorda
LOCAL Teatre Salt (Girona)
ESTRENA 17 d'octubre

El Festival Temporada Alta ha estrenat a Catalunya aquest solvent i inquietant text d'Henri Roorda
(Lausana, 1870), que poques hores després d'acabar-lo es va suïcidar, el 7 de novembre de 1925.
Mario Gas el va interpretar de forma convincent i emocionant al Teatre de Salt diumenge. Mi suicidio
arrenca amb una frase de Roorda, professor de matemàtiques i autor de diversos assajos pedagògics:
"Estimo la vida".

El text està escrit des del coneixement de la vida en els seus diferents aspectes i des de la ironia i la
posició d'un jugador que no accepta les regles del joc. La direcció de Fernando Bernués situa aquest
singular monòleg en una aula d'una escola rural i fa dels espectadors suposats alumnes d'aquesta
estranya classe magistral. Roorda reflexiona sobre el matrimoni com a institució, sobre la soledat de
l'ésser humà, sobre el paper de l'escola i el dels mestres, sobre els diners en l'actual societat i sobre
l'interessat convenciment de molts que la injustícia és millor que el desordre. És un repàs a qüestions
bàsiques del dia a dia i una exposició de les raons que, finalment, el porten al suïcidi.

És un magnífic text, escrit amb amor i humor, i amb el pòsit d'un home culte i bon coneixedor de l'ànima.
S'entén que l'autor parlés de titular aquest llegat com El pessimisme alegre, abans de decidir-se per Mi
suicidio. L'obra arriba a través de l'emoció i la solvència de les reflexions, i també a través de la
interpretació.

Mi suicidio no és una obra fàcil, demana un actor amb hores de vol, amb una edat determinada i amb
facilitat per commoure. Gas reuneix aquests requisits. L'actor trenca les reticències que provoca el
monò- leg per aconseguir una relació de diàleg, amb un interlocutor callat. És una interpretació creï- ble,
treballada, capaç d'il.luminar la reflexió vital de l'autor per mitjà d'una veu clara i matisada, plena de
sentiments.
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