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V Ciclo Cine e Medicina

Sesión do 9 de abril de 2019                                       Efectos secundarios

Side Effects. Estados Unidos, 2013. Cor, 105 min. Thriller |  Dirección e fotografía: Steven Soderbergh |  Guión:
Scott Z. Burns |  Música: Thomas Newman |  Elenco: Rooney Mara (Emily), Jude Law (Dr. Banks), Catherine Zeta-
Jones (Dra. Siebert), Channing Tatum (Martin) | Produción: Di Bonaventura Pictures, Endgame Entertainment

SINOPSE
a

Ambientada  no  mundo  da  psicofar-
macoloxía, ciencia que estuda como
afectan as drogas á mente humana.
Emily  é  unha  moza  que  se  volve
adicta a un novo medicamento que
lle receita o seu psiquiatra para que
poida controlar a súa ansiedade ante
a inminente saída do cárcere do seu
marido.

CRÍTICA DE CINE DIVERGENTE 
(AVISO: SPOILERS DA TRAMA)

Disque Steven Soderbergh non quere
rodar máis películas dentro das con-
dicións que lle ofrece a industria es-
tadounidense, así  que se ninguén o
convence,  Efectos  secundarios será
entón  a  súa  penúltima  película  de
ficción:  unha  miscelánea  de  drama
médico e thriller cun guión que, rea-
lizado  por  calquera  outro,  caería
inevitablemente na banalidade. 
Basta dicir da trama que parece ima-
xinada por Brian de Palma. Pero todo
o previsible que resulta o seu guión
queda desbaratado polo traballo fas-
cinante do encadre, no que abundan
os brillos sospeitosos, os claroscuros,
os reflexos, os primeiros planos enig-
máticos  que  ofrecen  novas  dimen-
sións  á  psicoloxía  dos  personaxes.
Sutil, sedutora e nebulosa, a película
concentra entón un misterio  propio
no que cada acto ou cada mirada se
erguen en incógnitas sobre os bura-
cos negros da conduta humana.
Soderbergh  introduce  determinadas
pistas que “sabotan” a trama princi-
pal. A intriga sería só un rito formu-
lario  que,  canto antes  se  desarme,
menos distraerá da temática. Moito
antes da súa resolución, o cineasta
xa nos indica as motivacións dos per-
sonaxes a través da posta en escena.
Así, no seu primeiro intento de suici-
dio, Emily deixa caer o seu bolso á
mantenta para chamar a atención do
mecánico cunha premeditación,  co-
mo mínimo, sospeitosa.

Os  brillos  de  pantallas  ou  cristais
producen unha sensación de amea-
za: non é casualidade entón o deta-
lle  maxistral  dos  lentes  de  Cathe-
rine  Zeta-Jones,  que  nos  impiden
ver os seus ollos ao refractar a ilu-
minación do interior. Isto, que nou-
tro filme podería ser un erro da fo-
tografía, é unha idea brillante coa
que Soderbergh nos advirte da falsi-
dade da muller. Cando a muller des-
vele as súas cartas na última media
hora,  Soderbergh  prescindirá  dos
lentes para espir as súas intencións.
Pero a  escena máis  intrigante é o
segundo suicidio frustrado de Emily.
Ao  acceder  á  plataforma,  a  moza
olla  furtivamente ao  policía  xunto
ás vías:  o uso do homoxéneo gran
angular  para  describir  a  súa  pers-
pectiva  choca  coa  dúbida  perma-
nente á que nos tiña afeitos o tele-
obxectivo.  Emily  cruza a  distancia
de seguridade nun plano detalle dos
zapatos; Rooney Mara mantén impá-
vida a ambigüidade da súa mirada.
Con todo, o seu primeiro xesto ao
ser detida polo policía é mirar a súa
placa: Soderbergh fai un plano/con-
traplano  entre  o  contrapicado  de
Emily mentres a memoriza e o  no-
me do axente. Nin esa información
é  pertinente  para  a  escena  nin  é
coherente coa motivación da moza.
Soderbergh  está  a  revelarnos  que
Emily sabe sen asomo de dúbida o
que se dispuña a executar. En cal-
quera  caso,  unha  pista  consciente
para que o público prevexa con an-
telación o futuro xiro da trama.
Por  que sucede isto?  As  razóns  de
Steven  Soderbergh  para  “sabotar”
os preámbulos do seu thriller rela-
ciónanse coas súas declaracións so-
bre a frustración do relato narrati-
vo.  Ao  director  non  lle  interesa  a
concatenación  cronolóxica  dos  fei-
tos  senón  a  capacidade  expresiva
das súas imaxes. Abolindo o thriller,
xorde ante nós a súa película. Neste
caso,  a  historia  do  enésimo crime
imperfecto desvela un escenario de

especulación  financeira,  poderosas
multinacionais e experimentos médi-
cos alleos a un control admisible. É
preciso negar unha vez máis que o
xiro cara ao thriller na segunda par-
te traizoe as súas reflexións anterio-
res sobre o abuso de medicamentos
en  Estados  Unidos.  Ao  contrario,
cando Emily e a Dra. Siebert planean
o seu crime, só están a aproveitarse
dos buracos dun sistema onde todos
tentan sacar beneficio. Elas non po-
súen intelixencias  brillantes  para  o
delito;  de  feito,  os  seus propósitos
fracasan  ao  sospeitar  unha  traizón
mutua motivada polo desexo de sa-
car aínda máis diñeiro no trato.
Quen  realmente  debería  interesar-
nos é o personaxe de Jude Law. O
Dr. Jonathan Banks acepta máis pa-
cientes  dos  desexables  para  poder
comprar unha casa. Forma parte dun
custoso  programa  de  experimenta-
ción con medicamentos e prescribe
a Emily un produto do que descoñe-
ce as súas contraindicacións. Equivó-
case  no  seu  diagnóstico  e  na  súa
forma de tratalo.  Efectos  secunda-
rios constrúe  unha  crítica  sobre  o
abuso  de  medicación  na  cultura
americana e sobre a excesiva liber-
dade dos psiquiatras para prescribi-
la, en moitos casos por mor de in-
tereses particulares. Só hai que re-
parar no seu devastador final. Unha
vez detida a Dra. Siebert, Banks usa
o poder recibido desde os tribunais
para  ingresar  a  Emily  nun  hospital
psiquiátrico  cun agresivo  tratamen-
to. Nas súas dúas últimas escenas, os
destinos  de  ambos  se  inverteron.
Banks  conseguiu  o  seu  obxectivo  e
recuperou a posición social (mesmo
a  inmunidade)  que  tanto  ansiaba.
Emily vive entre paredes acolchadas
e a súa ollada, baleira e condenada
á tolemia, condensa todos os dese-
quilibrios do sistema. Ningún proble-
ma parece resolverse tras o relato e
o seu cínico e cíclico peche: a orde
foi  reinstaurada, pero agora o pro-
blema é esa orde.
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