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La sinceritat està sobrevalorada

Cal reconèixer que en això els
argentins van ser pioners. Com
recordareu, quan els va caure
al damunt el tristament cèlebre
‘corralito’ i tota l’economia va
entrar en crisi, la gent de teatre
es va reinventar tot fent servir
com a escenari ben econòmic la
sala d’estar de casa seva o la d’un
amic o parent generós. Doncs bé:
aquest va ser també el recurs a
què va recorre la poetessa, actriu
i ara també autora teatral Ester
Solé quan, i després de donar-hi
moltes voltes, va comprovar que
no hi havia manera de trobar
un espai teatral que volgués o
pogués estrenar la seva primera
obra. I el cas és que, des que l’in-
teriorista Bárbara Aurell va obrir
les portes de casa seva per donar
aixopluc a l’espectacle, la colla
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d’amics que es reuneix per
celebrar el retorn d’una noia
del grup que acaba de sortir
d’una institució psiquiàtrica ha
visitat ja més de setanta llars
diferents d’aquí i de l’altra
banda de l’oceà Atlàntic,

sempre deixant fora
espectadors que no
cabien a la festa.
Però ara, per assistir
a aquesta trobada

al llarg de la

qual els excessos de sinceritat
posen en perill els vincles que
semblaven més sòlids, no ens
caldrà trucar a la porta de
ningú, només passar per la
taquilla del Capitol. Això sí:
no porteu a la reunió cap ani-
malet de companyia, perquè
seran els mateixos personat-
ges de la comèdia els que, a
la recerca d’una mica d’afecte
que els allunyi del seu pànic
a la soledat, es prestaran a
exercir aquest paper. ‘ANIMALS
DE COMPANYIA’. CREAT I DIRIGIT
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CAROL LÓPEZ I SIXTO PAZ PRODUCCIONS INTENTEN ESBRINAR SI LLUITAR QUÍMICAMENT

CONTRA LA DEPRESSIÓ INCIDEIX EN L’AUGMENT DELS SENTIMENTS AMOROSOS

Amb la dopamina pels núvols,
l’amor resulta inevitable?

R. OLIVER

Nausicaa Bonnín i Pau Roca, enamorats en nom de la ciència. FOTO: BITO CELS

Poseu-vos la vostra més ele-
gant bata blanca (la clíni-
ca on tindrà lloc tot plegat
és d’alt nivell), perquè avui
ens toca visitar un labora-
tori, i seguir ben de prop un
experiment científic que ens
pot donar molta informació
sobre com ataca la depressió,
com actua l’amor i com po-
dem servir-nos dels fàrmacs
per neutralitzar els efectes
perniciosos de l’una, encara
que potser sigui a canvi de
potenciar els efectes eufò-
rics de l’altre.
Es troba en la neurociència

la panacea universal capaç
de posar fi als nostres tras-
torns emocionals i/o afec-
tius? No seran en realitat
tots els antidepressius un
pur placebo? Examinem-ho
atentament en companyia
tant dels dos subjectes que
s’han prestat a servir de co-
nillets d’índies de la pro-
va com la dels dos doctes
doctors (per ser més exac-
tes, una doctora en psiquia-

barrejava l’escàndol finan-
cer provocat per la fallida
de l’empresa texana a què fa
referència el títol, amb una
trama en què fins i tot es
podia reconèixer la petjada
d’El rei Lear.
I després d’una peça escè-

nica que feia referència a les
grans corporacions i l’eco-
nomia global, Lucy va optar
per tancar-se en un àmbit
molt més íntim amb aquest
text que li va proporcionar
el Critics Circle Award 2013.
Un text sens dubte ben adi-
ent perquè la gent de Six-
to Paz –aquest cop, comp-
tant amb l’experta direcció
de Carol López– repeteixi
l’èxit que va obtenir amb el
seu espectacle anterior, Pul-
mons, que fa no res encara
respirava vigorosament al
Teatre Lliure. I un text del
qual la mateixa autora, emu-
lant una mica el cèlebre inici
de la Història de dues ciutats
escrita per Charles Dickens
(“era el millor dels temps, el
pitjor dels temps”), qualifica
d’“el millor que he fet mai,
i el pitjor que he fet mai”. I
assenyalant aquesta con-
tradicció, l’autora assenyala
també la dualitat entre sen-
timent i cervell que es farà
evident al laboratori.
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tria i un doctor en neurolo-
gia que mantenen posicions
contrastades sobre el tema
investigat) que supervisen
les reaccions dels ja esmen-
tats subjectes. Tots quatre,
per cert, són fruit de la ima-
ginació de Lucy Prebble, una
jove autora britànica que,
televisivament parlant, va
fer força soroll quan va es-
trenar la seva sèrie Diari se-
cret d’una call girl, en què, i
com el títol indica, explica
la doble vida d’una respec-
table noia amb títol univer-
sitari que es dedica alhora a
exercir la prostitució de luxe
amb el pseudònim de Belle
(en homenatge a Belle de
jour, naturalment). I que, te-
atralment parlant, va causar
sensació al West End grà-
cies a Enron, una obra que

Ester Solé (a la dreta)

en companyia dels seus

excel·lents actors i fidels

animalets.


