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L’Estat vs. 

l’eutanàsia

Marcos Hourmann no és actor. 
La seva facilitat i desimboltura 
en escena ens fan pensar el con-
trari. Però no ho és. Segons ens 
explica a la Sala Beckett és met-
ge, el primer facultatiu condem-
nat per aplicar l’eutanàsia a Es-
panya. Al voltant del seu testi-
moni real gira Celebraré mi muer-
te, obra sortida de les trinxeres 
del Teatro de Barrio madrileny, i 
una mica també d’un Salvados 
del 2016. Jordi Évole és produc-
tor d’aquesta peça que barreja el 
debat sobre la mort digna amb 
el periple vital de l’acusat que 
s’asseurà a la banqueta escènica.  

Els directors Alberto San 
Juan i Víctor Morilla han vestit 
la peça amb aparença de judici. 
La idea és celebrar el que Hour-
mann no va tenir mai: va arribar 
a un acord amb la fiscalia per de-
clarar-se culpable i evitar la pre-
só. Part del públic farà de jurat 
davant una declaració dramatit-
zada amb detall. Per justificar 
les decisions preses, repassarem 
els seus antecedents familiars. 
Reviurem les conseqüències la-
borals i mediàtiques de la seva 
condemna. La identificació amb 
l’inculpat ens ajudarà a veure’l 
com la víctima.  

Acompanyat d’una cuidada 
ambientació visual i sonora, 
Hourmann utilitza la sinceritat 
i l’empatia per guanyar-se l’ab-

solució. Diu que en l’àmbit pro-
fessional compleix el tòpic del 
metge rondinaire, un doctor 
House que es rebel·la pirande-
llià contra el text i la voluntat 
dels directors de fer-li dir el que 
no sent. També es va saltar el 
protocol quan va decidir posar 
fi a la vida d’una pacient termi-
nal de 82 anys que li havia de-
manat no patir. És subjacent en 
la controvèrsia la naturalesa de 
la vida, el nostre poder de deci-
dir sobre ella. El vitalisme desca-
rat del protagonista i la seva 
captivadora presència escènica 
travessen les defenses de l’es-
pectador més prudent. Estimar 
la vida, aquí hi ha la tesi.  

 
REAFIRMAR POSTURES / Malgrat la 
conveniència de portar el tema 
de l’eutanàsia a l’escena públi-
ca, la causa plantejada manca 
de les garanties de la contraar-
gumentació. Com a Antígona, el 
debat de l’individu contra les 
lleis de l’Estat es recolza més en 
la tragèdia personal que en l’en-
creuament d’idees. Amb prou 
feines hi ha espai per exposar al-
tres actituds amb fragments de 
vídeo, i es passa de puntetes per 
la discussió filosòfica sobre el 
jurament hipocràtic. La his- 
tòria personal redimeix la res-
ponsabilitat social sense gaire-
bé entrar en el marc jurídic, que 
és la base del problema. Més que 
per reflexionar i arribar a les 
arrels de la matèria, el procés 
sembla plantejat per reafirmar 
actituds. H

CRÒNICA  El primer metge condemnat per 
aquesta pràctica es confessa a la Beckett

33 Marcos Hourmann, en escena, s’interpreta a si mateix.

SALA BECKETT

MANUEL 

Pérez i Muñoz
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