
Els actors Nausicaa Bonnín i Pau Roca units per un experiment.
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Primer va ser ‘Si existeix enca-
ra no ho he trobat’. Després va
venir ‘Pulmons’. I amb aquesta
‘L’efecte’ ja són tres les cites
consecutives amb la nova dra-
matúrgia anglosaxona; tres
propostes que ens han donat a
conèixer tres molt estimulants
autors joves, presentats mit-
jançant tres muntatges plens
de notable qualitat i d’una no
menys notable capacitat per
connectar amb un públic que
ha passat en els tres casos per
la taquilla –taquilla inversa;
un altre factor que ha contri-
buït al merescut èxit– i ha ex-
haurit localitats. Ara mateix,
‘L’efecte’ està ja en temps de
pròrroga, i de ben segur que li
queda encara una llarga vida
per davant. Cal dir, doncs, que
Sixto Paz Produccions ja fa tres
temporades que aporta a la
nostra cartellera i des de la Sala
Beckett una línia de treball molt
coherent i molt estimulant que
esperem que segueixi tenint
continuïtat. I que segueixi per-
metent-nos gaudir a casa nostra
d’una nova generació d’autors
que ja s’han fet un lloc impor-
tant als escenaris londinencs i
novaiorquesos.
Dit això, també haig de dir

que ‘L’efecte’ m’ha provocat un
efecte lleugerament esmorte-
ït, potser perquè en alguns mo-
ments m’ha semblat veure amb
massa claredat l’efecte placebo
que ens vol administrar l’auto-
ra al llarg de l’experiment en
què ens ha ficat. Un experiment
que Lucy Prebble dissenya amb
calculada eficàcia, però també

amb una certa tendència a la
reiteració de conceptes i idees.
I un experiment que sovint

ofereix moments suggestius,
però que –i potser com a con-
seqüència de trobar-nos en un
laboratori– es queda una mica
curt pel que fa a la temperatura

emocional de la proposta.
I el cas és que, d’altra banda,

la percepció d’aquesta tempe-
ratura emocional hauria de re-
sultar imprescindible en un es-
pectacle en què, precisament,
tenim a l’escenari dos conillets
d’índies humans, la disposició a

la depressió i a l’amor dels quals
està sent objecte d’un estudi ci-
entífic suposadament rigorós.
Si ho recordeu, a aquests dos

se’ls està administrant un fàr-
mac antidepressiu que, teòrica-
ment, ha d’acabar esvalotant
d’allò més les seves neurones

afectives. Això (i aquest és el
debat en què estan ficats els
personatges de l’obra) amb el
benentès que donem per fet
que l’amor, la passió i qualsevol
altra emoció humana es poden
explicar sempre mitjançant la
ciència i que responen sempre a
reaccions mesurables en un la-
boratori, i, per tant, del tot ma-
nipulables amb una mica d’aju-
da de la química.
Però sigui quina sigui la se-

va causa, el cas és que aquesta
eclosió de la disbauxa amoro-
sa que sacseja els personatges
hauria de fer-se ben visible a
l’escenari-laboratori. Una cosa
que ni acaba de passar al text,
ni s’acaba de veure del tot en el
muntatge, malgrat l’acurada di-
recció d’una Carol López potser
massa acurada i tot: un xic més
de bogeria passional li hauria
anat molt bé a la seva proposta.
Quelcom aplicable també

en alguns aspectes al seu bon
quartet protagonista; també
aquí es pot percebre molta efi-
càcia, però hi manca alhora una
mica més de química (especial-
ment, pel que fa a un Pau Roca
lleugerament menys entonat de
com es mostrava a les dues pro-
postes anteriors de Sixto).
La qual cosa no treu que,

malgrat tot, us recomani anar
a veure aquest experiment,
amb la seguretat que, mancan-
ces a banda, gaudireu d’una
dosi de bon teatre. I, si en teniu
ganes, podeu acabar la vetlla-
da muntant-vos el vostre propi
debat sobre l’amor entès com
a pura reacció química o com a
emoció incontrolable que no fa
cas de la ciència.
Sala Beckett.
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