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Barcelona ciutat

Musas de Barcelona. Presentació
d’aquest llibre col·lectiu editat per Li-
bros de Vanguardia, el qual recull un
seguit d’articles publicats a La Van-
guardia sobre les muses que van ser-
vir d’inspiració per a obres d’art.
MNAC. Palau Nacional (11.30 hores).

¡No corras, contemporáneo, contem-
pla!. Exposició de fotografia de Jutta
Pfannenschmidt.
Hotel Eurostars Monumental. Consell
de Cent, 498-500 (fins l’11 de novem-
bre tot el dia).

Busques feina? Sigues candidat a les
nostres ofertes de feina. Sessió dirigi-
da a joves que busquen feina.
Punt d'Informació Juvenil Sarrià - Sant
Gervasi. Brusi, 61 (18 hores).

DATA, Jams amb Telenoika i Outliers.
Trobada mensual amb l'objectiu de
compartir casos interessants al vol-
tant del món de les dades.
CCCB. Centre de Cultura Contemporà-
nia de Barcelona. Montalegre, 5 (18
hores).

Net.BCNLab. Trobada mensual dels
membres de BCNLab.
Museu del Disseny de Barcelona - Edifi-
ci Disseny Hub Barcelona. Plaça de les
Glòries Catalanes, 37-38 (18 h).

Las leyes de Aldaz. Presentació d’a-
quest llibre d’Enrique Aldaz, a càrrec
de José Luis Caballero, periodista.
Sala Àmbit Cultural El Corte Inglés de
Portal de l'Àngel (19 hores).

Homenatge a Joan Vinyoli. Presenta-
ció del llibre Altaió i Vinyoli a ‘Santa
Follia de Ser Càntic’, d’Anna Carre-
ras, i lectures de poemes de Vinyoli.
Fundació Vallpalou. Roger de Llúria, 2
(19 hores).

Sàpiens. Una breu història de la huma-
nitat. Presentació d’aquest llibre de
Yuval Noah Harari, doctor en història
per la universitat d’Oxford, a càrrec
de Jorge Wagensberg.
CosmoCaixa. Isaac Newton, 26 (19 ho-
res).

Escòcia decideix. Coneix Escòcia. Avui
se celebra una Burns Night amb lite-

ratura, whisky, gaites i Edimburg, ciu-
tat literària. 18 euros.
+Bernat. Buenos Aires, 6-8 (19.30 h).

Camins del nord. Presentació d’a-
quest llibre de Jordi Angusto, a càr-
rec d’Oriol Dueñas, historiador, Er-
nest Maragall, eurodiputat, i l’autor.
Ateneu Barcelonès. Canuda, 6 (19.30
hores).

La lactancia y los cuidados post parto.
La paciencia, una virtud. Conferència
a càrrec de la doctora Romina Castag-
no i la llevadora Gemma Ruiz.
Hospital Quirón. Plaza Alfonso Comín,
5 (19.30 hores).

A taste of Spain. Concert de flamenc a
càrrec de Javier Luque, guitarra, Mar-
cos Martínez, cantaor, Katia Mo-
ro, bailaora, i Alberto Pérez, per-
cussió. 24 euros.
MEAM. Barra de Ferro, 5 (20 hores).

Curtmetratges. El grup artístic Zô3 or-
ganitza aquesta projecció, una histò-
ria en quatre mirades o quatre curts
amb un únic sentit.
Centre cívic El Coll - La Bruguera. L'Al-
dea, 15 (20 hores).

Concertsperquesi. En el marc d’aques-
ta proposta de concerts mensuals
per a descobrir promeses de l’escena
barcelonesa, concert d’Iluminata, un
projecte de l’olotí Joan Viñals. Reco-
llir entrades a recepció.
Centre cívic Urgell. Comte d'Urgell,
145-147 (20.15 hores).

Xavi Maureta. Concert d’aquest can-
tautor. 3 euros.
Cafè Mandacarú. Magalhães, 35
(20.30 hores).

Barcelona. Capital de la Sardana
2014. Concert de la cobla La Principal
del Llobregat.
Institut d'Estudis Catalans. Carme, 47
(21.30 hores). Gratuït.

Barcelona

GAVÀ (Baix Llobregat)
El setge de Barcelona de 1713-1714.
Conferència a càrrec de Carles Ser-
ret, historiador.
Museu de Gavà. Plaça Dolors Clua,
13-14 (19 hores).

JUSTO BARRANCO
Barcelona

L
a veu profunda i res-
sonant de Lluís So-
ler no es podrà sen-
tir en el seu nou es-

pectacle: per primera vegada,
ell farà de director. I estarà
veient entre bambolines com
Àlex Casanovas i Mercè Pons
donen vida sobre l’escenari de
la Sala Muntaner a l’obra Pen-
saments secrets, un petit trac-
tat sobre les relacions huma-
nes, sobre la ciència i l’ànima,
sobre la fortalesa i la fidelitat.
Una obra creada pel britànic
David Lodge, qui primer la va
publicar com a novel·la i des-
prés la va adaptar al teatre re-
duint els seuspersonatges ano-
més dos: Ralph, un neurocien-
tífic casat i faldiller, i Helen,
una escriptora que ha enviu-
dat recentment i té convic-
cions catòliques.
Soler somriu en explicar

que, com a actor, en interpre-
tar un espectacle, sempre pen-
sa les coses que faria ell, “sem-
pre tens a dins, inconscient-
ment, un petit director”. I ha
trobat l’oportunitat de treure’l
enfora: li van passar el text, li
va agradar molt, Àlex Casa-
novas i Mercè Pons van dir
que sí, també la Sala Munta-
ner... “M’ho van posar tan bé
que si no ho feia ara no ho fa-
riamai. Tot estavade cara”, re-
coneix. I l’experiència, diu, ha
estat molt bona, “hi ha hagut
un parell de moments en què
semblava que tot s’enfosquia i
em preguntava com ho faria,
però he tingut un gran equip
amb mi i tot s’ha solucionat”.
El director explica que a

l’obra els protago-
nistes difereixen
sobre si tot el que
somes troba al cer-
vell o si hi ha algu-
nacosamés,miste-
riosa, a l’ésser humà, l’anome-
nem ànima, esperit o d’una al-
tra manera. Una discussió que
planteja moltes preguntes pe-
rò que acaba cedint davant els
sentiments: comencen una re-

lació que no li con-
vé a cap dels dos. I
tots dos, des de les
seves respectives
visions, iniciaran
un diari sobre

aquesta relació: ell gravant les
seves opinions, ella escrivint,
revelant tots dos al públic els
seus pensaments més secrets,
devegades genspropers a la ra-
cionalitat científica.c

Mercè Pons
i Àlex
Casanovas en
una escena de
Pensaments
secrets
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Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Âltima Serveis Funeraris ..... 902-230-238

]Àlex Casanovas i Mercè Pons protagonitzen ‘Pensaments secrets’,
una obra del britànic David Lodge que suposa el debut de Lluís Soler
com a director teatral. Encarnen un neurocientífic i una escriptora
amb visions molt diferents sobre l’essència de l’ésser humà que aca-
ben embarcats en una relació íntima gens convenient per a cap d’ells

‘PENSAMENTS SECRETS’
Sala Muntaner

Muntaner, 4. Barcelona
Fins el 26 d’octubre

www.salamuntaner.com

Gas Natural ....................... 900-750-750
Fecsa-Endesa ..................... 902-536-536
Manyà 24 h ...................... 93-446-59-59
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