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exemple els nombrosos estudis i 
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Per a una societat com la nostra, la 
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La mort habitualment és tractada com 
un tabú, especialment si es tracta d’un 
suïcidi, i es viu a través d’un sentiment 
molt negatiu.

El dol es pot afrontar des de diferents 
perspectives, tant individuals com 
col·lectives: alleujament, culpabilització 
o enuig en són algunes maneres. A 
banda, si hi sumem el factor del suïcidi, 
moltes vegades hi apareix també la in-
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aquest procés de dol i que, com dèiem, 
és una herència de la visió cristiana de 
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Litus
Quan aquestes cartes no complei-
xen les expectatives, per fredes i 
impersonals, l’actitud políticament 
correcta s’acaba: els personatges 
es van sentint autoritzats a parlar 
malament d’ell, en admetre que, com 
tot ésser humà, no era perfecte i 
cometia errors. Les cartes, però, re-
sulten falses: quan tots es giren cap 
al veritable autor, el seu germà, men-
tre intenten fer marxa enrere del que 
han dit, tot justifi cant el seu difunt 
amic, ell torna a alçar la veu, i el dol 
es fa més evident: enuig, incompren-
sió, i també autoinculpació. I és que 
ell, en el fons, sabia que en Litus no 
era feliç, sinó que sabia mentir molt 
bé. La voluntat del germà no és altra, 
al cap i a la fi , que la de donar als 
seus amics el tancament de relació 
que ell, a l’única carta real, no havia 
tingut. 

És curiosa la capacitat d’una pel·lí-
cula com aquesta, indefi nida entre 
la comèdia i la tragèdia, amb certs 
punts d’inestabilitat i molt orgullosa 
de seguir fi delment el patró d’aquest 
tipus de pel·lícules, aconsegueix fer 
refl exionar sobre temes tan difícils de 
plantejar com és la mort i el dol. Aquí 
resideix el secret d’una producció que 
va més enllà de l’entreteniment. p

Com afronten persones tan joves parlar de la mort, 
en general, i del suïcidi d’un amic en concret?

i alhora, també des de les ganes de 
fer-ho, des de la tensió i les acusacions 
creuades. Sempre, però, parlant bé 
del difunt, és clar, com si tingués un 
expedient immaculat. 

De la Orden intenta plasmar, en els sis 
personatges, sis maneres diferents 
d’afrontar el dol. Des de la negació del 
suïcidi per part del seu millor amic, 
malgrat haver fet ell el reconeixement 
del cadàver i saber les evidències mè-
diques, fi ns a la relació del seu germà 
i la seva parella en el moment de la 
mort, basada en la necessitat mútua 
de mantenir viu el seu record.

És el seu germà qui ens situa en 
el punt d’infl exió: els comentaris 
superfi cials sobre la fi gura d’en Litus 
acaben quan posa sobre la taula 
unes cartes que, suposadament, va 
trobar com a «comiat» a casa seva 
en tornar de l’hospital el dia del su-
ïcidi. Aquestes cartes generen unes 
expectatives en els personatges 
sobre el seu contingut, sobre si els 
resoldrà tots els interrogants de la 
seva mort. En defi nitiva, sobre si els 
oferirà la possibilitat d’un tancament 
de les seves relacions, fossin de les 
característiques que fossin, per po-
der començar a refer les seves vides. 

Litus
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