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NOU9 CULTURA EL 27

L’actor de Manlleu assegura que és una incursió puntual i que “ho deixarà reposar”

Lluís Soler debuta com a director 
teatral amb ‘Pensaments secrets’
Barcelona

Jordi Vilarrodà

Lluís Soler s’estrena aquesta 
setmana a l’altra banda de 
l’escena. Per primera vegada, 
l’actor manlleuenc ha fet 
de director a Pensaments 
secrets, un muntatge que 
s’estrena dimecres a la Sala 
Muntaner de Barcelona. Àlex 
Casanovas i Mercè Pons són 
els dos actors que s’han posat 
a les seves ordres per inter-
pretar aquest text de l’es-
criptor David Lodge, primer 
escrit en forma de novel·la, 
Think (2001), i després adap-
tat en versió teatral per ell 
mateix. 

Que sigui aquest text el 
que Lluís Soler ha escollit 
per al seu debut en la direc-
ció és gairebé un atzar. “És 
l’obra que m’ha triat a mi”, 
explica. La seva amistat 
amb Llorenç Rafecas, que 
va traduir-lo de l’anglès, el 
va portar a conèixer el text. 
“Em va proposar de diri-
gir-ho i vaig dir que m’ho 
rumiaria, ara tot s’ha posat 
bé per dur a terme el pro-
jecte”, afirma l’actor. Lluís 
Soler ha volgut treballar 
“sense pressió de cap clas-
se”, i no imposar-se una obra 
excessivament ambiciosa. 
Pensaments secrets (Secret 
thoughts) és la història del 
xoc entre dues mentalitats 
–la científica i la humanis-
ta– encarnades en un home 
i una dona de mitjana edat 
que estableixen una relació 
quan es coneixen en l’àmbit 
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Lluís Soler amb els protagonistes, Mercè Pons i Àlex Casanovas

universitari. Ell és un inves-
tigador dels pensament i el 
cervell (Àlex Casanovas) 
i ella, una escriptora de 
novel·les (Mercè Pons). 
Ell pensa que tot té una 
explicació científica, “que 
tot és cervell”. I ella, que hi 
ha alguna cosa més, “que 
hi ha misteri, o ànima”. Per 
completar el contrast, ell 
és un home que vol apro-

fitar la vida –i les relaci-
ons– al màxim, i ella acaba 
de quedar vídua i es troba 
en un moment vulnerable. 
“La seva relació comença i 
acaba en un semestre del 
curs”, detalla Soler. Encara 
que en alguns moments 
frega la comèdia romàntica, 
l’obra va més enllà d’aquest 
gènere i planteja qüestions 
filosòfiques i de relacions 

humanes. La part més cien-
tífica dels raonaments no ha 
de fer por a l’espectador: “No 
és gens complicada, s’explica 
d’una manera molt popular”. 

A partir d’aquesta experi-
ència concreta, Lluís Soler 
no es planteja continuar 
dirigint. “Ho deixaré reposar, 
sincerament... m’agrada més 
cuidar-me de mi que dels 
altres”, diu l’actor. Tot i això, 
remarca que el treball amb 
Àlex Casanovas i Mercè Pons 
ha estat agradable i que ha 
procurat “deixar-los fer la 
seva, i de tant en tant anar-
los conduint i reconduint”. 
Tal com li agrada que facin 
amb ell mateix, quan actua. 
Pensaments secrets estarà en 
cartell a Barcelona fins al dia 
26 d’octubre. 

UN TEXT DE SUNYOL

També serà aquest mes d’oc-
tubre quan Lluís Soler, en 
la seva faceta d’actor, inter-
pretarà un text de l’escriptor 
vigatà Víctor Sunyol en el 
marc del Festival Shakespe-
are de Barcelona. Es tracta 
de Birnam, un monòleg d’un 
actor veterà que s’enfronta 
al paper de Macbeth i, des 
del camerino abans de sortir 
a escena, s’adona que no pot 
confiar ni en el llenguatge, 
ni en el teatre, ni en l’ésser 
mateix. “És una gran obra”, 
diu Lluís Soler, que en prin-
cipi té previst fer-ne una lec-
tura dramatitzada, tot i que 
no descarta memoritzar-lo si 
hi és a temps. 

Es commemoren 
dijous 700 anys    
de la destrucció 
de l’Esquerda
Roda de Ter Aquest dijous 
s’escau el 700 aniversari 
de la definitiva destrucció 
del poblat de l’Esquerda de 
Roda, ocorreguda l’any 1314 
en el marc de les lluites feu-
dals entre el bisbe de Vic i 
la família dels Cardona. Per 
recordar aquesta data, a 2/4 
de 8 del vespre tindrà lloc un 
acte a l’Esquerda, seguit de la 
presentació d’un audiovisual 
al Museu de l’Esquerda, que 
s’utilitzarà permanentment 
per donar la benvinguda 
als visitants. Per al proper 
diumenge, està prevista la 
teatralització dels fets histò-
rics de la destrucció, també 
en el mateix lloc. En aquest 
espectacle, 1314: l’última 
destrucció de L’Esquerda, hi 
intervindran una cinquante-
na de persones, entre actors 
del grup Arrels de Roda, 
alumnes de l’institut Martí 
i Pol i membres de l’equip 
d’excavació del jaciment.  

Conferència sobre 
l’exposició “Pintar 
el romànic”, a Vic

Vic El Museu Episcopal de 
Vic acull aquest dijous la 
conferència “Els colors i l’ofi-
ci del pintor del romànic”, 
en el marc de l’exposició 
“Pintar fa mil anys”, que s’hi 
pot veure fins al proper mes 
de novembre. La conferència 
tindrà lloc a les 7 de la tarda, 
a càrrec de la comissària de 
l’exposició, Judit Verdaguer, 
i el professor Manuel Cas-
tiñeiras, investigador prin-
cipal del projecte Magistri 
Cataloniae, sobre la identitat 
i les tècniques dels pintors 
del romànic. 

Cineclub Vic arrenca 
nova temporada amb 
‘Borgman’ i ‘Nebraska’

Una escena de ‘Nebraska’, que es projectarà dins de la programació

Vic

J.V.

Dues produccions de refe-
rència en la filmografia de 
l’any 2013, que van passar 
ràpidament pels cinemes 
comercials, obren aquesta 
setmana la programació de la 
nova temporada del Cineclub 
Vic. Borgman, una pel·lícula 
d’Alex van Warnerdam que 
va guanyar la darrera edició 
del Festival de Sitges, es 
projectarà dimarts, mentre 
que dijous, coincidint amb el 
Dia Mundial de l’Alzheimer, 
es podrà veure Nebraska, 
d’Alexander Payne, per la 
qual l’actor Bruce Dern va 

estar nominat a un Oscar. Les 
doble cita setmanal –dimarts 
i dijous, aquest últim dia 
dedicat sobretot al documen-
tal o a sessions especials– 
configura una programació 
de 18 pel·lícules des d’ara 
fins al desembre. 

Cineclub Vic projectarà 
dues pel·lícules de realit-
zadors joves i de low cost: 
Family Tour, de l’osonenca 
Liliana Torres, i 10.000 Km., 
de Carlos Marquès-Marcet. 
Hi haurà cinema de Xile amb 
la inèdita Joven y alocada, un 
film de Marialy Rivas amb 
l’homosexualitat femeni-
na com a rerefons, cinema 
d’Islàndia amb De cavalls i 

homes, i també de l’Índia, 
amb la projecció en dues ses-
sions de Gangs of Wasseypur, 
“la gran aposta del cinema 
indi independent”, segons el 
president de Cineclub Vic, 
Quim Crusellas. Malgrat 
que el metratge llarg sigui 
propi de moltes produccions 

d’aquell país, “no té res a 
veure amb Bollywood”. La 
programació de Filmoteca 
recuperarà Haz lo que debas, 
el primer film de Spike Lee, 
amb motiu del 25è aniversari 
de la seva estrena, i com-
memorarà el centenari de 
la Primera Guerra Mundial 

amb Capitaine Conan de 
Bertrand Tavernier, entre 
d’altres propostes. Entre els 
documentals dels dijous, des-
taca Vicente Ferrer, el biopic 
sobre el personatge prota-
gonitzat per Imanol Arias, i 
la recuperació de Cataluña/
Espanya d’Isona Passola. 

Acord amb el 
Cinema Vigatà
Vic Cineclub Vic ha arri-
bat a un acord amb el 
Cinema Vigatà per oferir 
un descompte en les seves 
sessions als socis que pre-
sentin la butlleta trimes-
tral. “Hem de col·laborar, 
en un moment en què l’ex-
hibició de cinema no passa 
per un bon moment”, diu 
Quim Crusellas. El Vigatà 
també programarà pel-
lícules que el Cineclub Vic 
no ha pogut encabir en el 
seu calendari.


