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Alberto San Juan i Víctor 
Morilla jutgen l’eutanàsia

acte ja fet, sinó l’explicació d’unes 
conviccions sobre la vida. Un met-
ge és, per damunt de tot, un ésser 
humà”, explica Hourmann.  

El muntatge va a càrrec de Tea-
tro del Barrio i de Producciones del 
Barrio (la productora de Jordi Évo-
le) i serà a la Beckett del 15 al 26 de 
gener. Abans ha estat un any al Te-
atro del Barrio de Madrid. 

Sol a escena, Marcos Hourmann 
relata la seva mirada sobre el pati-
ment humà i la mort. “Posem sobre 
la taula la hipocresia d’una societat 
en què estan permeses certes coses 
que sí que maten. L’espectacle és un 
cant a la vida i a la llibertat”, subrat-
lla el metge. Segons Alberto San 
Juan, Celebraré mi muerte és “la ma-
nera perquè ell [Hourmann] pugui 
explicar-se davant el públic, que 
emetrà el seu veredicte”. A cada fun-
ció, sis espectadors veuran l’obra as-
seguts a dalt de l’escenari i dictaran 
les seves sentències de manera anò-
nima, escrivint-les en un paper que 
el metge llegirà públicament abans 
d’acabar el muntatge. 

Celebraré mi muerte està pensa-
da com una peça de teatre docu-

mental, i tot el text que hi apa-
reix són converses que Hour-
mann va mantenir amb l’equip 
del muntatge. “És una manera 
de mirar de cara el que ens es-
panta i desdramatitzar-ho 
–apunta San Juan–. És impor-
tant que no es deixi de parlar de 
la mort per por”.  

L’espectacle combina els ar-
guments del metge amb una sèrie 
de projeccions en pantalla de les 
opinions, ja sigui a favor o en con-
tra, de diverses persones sobre 
l’eutanàsia. Una d’aquestes per-
sones és la filla de la dona a qui 
Hourmann va ajudar a morir. 
Ella també va demanar que el 
metge acabés amb el patiment de 
la seva mare. 

Teatre amb funció social 

“Res del que apareix a escena es-
tà inventat”, diu Hourmann, que 
destaca com, en aquest cas, el te-
atre té una funció eminentment 
social. “Serveix per posar da-
munt la taula temes que són ta-
bú, per prendre consciència de 
la mort i per entendre per què ho 
vaig fer”, diu el metge. Amb el 
nou govern espanyol acabat 
d’estrenar, Hourmann és opti-
mista sobre la llei de l’eutanàsia: 
“És el moment polític adequat 
perquè la situació canviï. Si no 
tenim llei amb aquest govern, no 
n’hi haurà mai”.e 

Marcos Hourmann protagonitza ‘Celebraré mi muerte’ a la Beckett

Marcos Hourmann en el judici de Celebraré mi muerte. SALA BECKETT

TEATRE

Marcos Hourmann és l’únic metge 
de l’estat espanyol condemnat per 
haver practicat l’eutanàsia a una 
pacient. Els fets van passar el 2005, 
però el seu cas va tornar a la tribu-
na mediàtica fa uns anys amb el 
programa Salvados de Jordi Évole, 
en què Hourmann explicava la seva 
experiència. El metge, que alesho-
res treballava a l’Hospital Comar-
cal Móra d’Ebre, va ajudar a morir 
una dona que li va demanar que 
acabés definitivament amb el seu 
patiment i va escriure en un infor-
me el que havia passat. Aquella de-
cisió va portar Hourmann als tribu-
nals: la Fiscalia li demanava deu 
anys de presó per homicidi i la inha-
bilitació, però finalment ell va de-
clarar-se culpable i va ser sentenci-
at a un any de presó.  

“No em vaig poder explicar mai, 
perquè el judici no es va dur a ter-
me”, recorda Hourmann. Els direc-
tors Alberto San Juan i Víctor Mo-
rilla ho esmenen portant el cas a 
l’escenari i transformant la Sala 
Beckett en un tribunal. A l’obra Ce-
lebraré mi muerte, el públic es con-
verteix en el jurat popular que ha 
de declarar Hourmann innocent o 
culpable després d’escoltar el seu 
relat d’aquelles vivències. “L’es-
pectacle no és una justificació d’un 
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Destacat  
“L’espectacle és un cant a  
la vida i a la llibertat”, diu el 
metge Marcos Hourmann

L’eterna espera en  
un camp de refugiats 

entra al Maldà

L’actriu Georgina Latre i la dramaturga Laia Fo-
guet van compartir el 2016 unes setmanes al camp 
de refugiats de Lagkadikia, a Grècia. D’aquella ex-
periència i dels seus primers contactes amb els re-
fugiats se’n van endur moltes vivències que ara 
han convertit en una obra de teatre. Alhayat o la 
suma dels dies és la història de la llarga espera de 
tots aquells que han creuat el Mediterrani i es tro-
ben perduts en un territori que els resulta aliè i es-
trany. L’espectacle, dirigit per Aura Foguet, s’es-
trena avui al Maldà, on es podrà veure fins al 9 de 
febrer. “Els camps de refugiats són llocs plens de 
vida. La gent espera en aquesta mena de no-lloc, 
però tenen ganes de viure, de jugar, d’aprendre i 
de sortir d’allà”, explica Laia Foguet, que s’ha en-
carregat de la dramatúrgia de l’obra. La construc-
ció d’una biblioteca al camp és el fil conductor de 
la història, que també compta amb les interpreta-
cions de Manar Taljo i Moha Amazian. Ells encar-
nen dos germans refugiats i representen “l’espe-
rit ple de vida” de les persones amb qui Foguet i 
Latre van coincidir a Grècia.  

Alhayat o la suma dels dies combina el català, 
l’anglès i l’àrab per reflectir, segons Laia Foguet, 
“les situacions d’incomunicació” amb les quals es 
troben voluntaris i refugiats. “No cal saber ni an-
glès ni àrab per entendre l’espectacle. L’anglès 
que utilitzem és molt bàsic, el pot entendre tot-
hom, i els diàlegs en àrab els representem mitjan-
çant teatre d’ombres”, diu Latre, que subratlla 
que el muntatge vol “apropar la crisi dels refugi-
ats a la societat i humanitzar les seves històries”. 

La biblioteca es converteix, a l’espectacle, en 
un símbol d’unió entre cultures i d’enllaç d’una 
comunitat. “Per als refugiats representa poder te-
nir un espai que és seu. És una eina per crear una 
comunitat i fer confluir gent de procedències di-
ferents –destaca Aura Foguet–. Però la bibliote-
ca també és, a l’obra, la manera de reivindicar la 
cultura com a eina de canvi i transformació”.e
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MIKEL ALORS / EL MALDÀ
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