
Ben segur que si el conegut actor Lluís 
Soler vol guanyar-se un lloc respectable 
entre els directors teatrals del país, 
haurà d’intentar alguns assajos una mi-
ca més compromesos que el que ha tin-
gut l’oportunitat de fer en Pensaments 
secrets, un bateig en el nou ofici que fa 
la impressió de ser molt poc rellevant. 
Un seguit de diàlegs civilitzats entre 
una escriptora vídua i un professor uni-
versitari, que en cap moment pretenen 
violentar els criteris de l’una o l’altre ni 
provocar pujades de to entre els dos 
personatges, és un banc de proves de 
fàcil abordatge per a qualsevol director, 
novell o no, si els qui dialoguen son dos 
professionals de la talla de Mercè Pons 
i Àlex Casanovas.

Pensaments secrets és una obra que 
el novel·lista i dramaturg britànic David 
Lodge (Londres, 1935) va escriure in-
tentant, possiblement, plantejar una 
controvèrsia entre els dos personatges 
esmentats, d’una certa volada ideolò-
gica i científica. Succeirà, però, que la 
situació proposada, frega l’agraïda i fàcil 
possibilitat d’una decantació devers una 
anècdota sentimental d’una inqüesti-
onable acceptació. I aquesta és, crec 
jo, l’expectativa que manté viu i tens 
l’encontre de la parella protagonista. 
D’entrada, és clar, la conversa entre 
l’escriptora Helen Reed i el professor 
Ralph Messenger, director d’un Institut 
de Ciència Cognitiva, home que sem-
bla feliçment casat, se centrarà una 
bona estona en les divergències que 
mantenen els protagonistes respecte 
a la transcendència de la vida humana. 
Mentre la dona, de creences i formació 
catòlica, creu en l’esperit que continua 
existint després de la mort biològica de 
la persona, el científic és un racionalista 
que nega tota idea de misteri i de realitat 
sobrenatural i l’existència de tot el que 
no es pugui demostrar científicament. 
Atès que l’home, en unes observacions 
que enregistra en una gravadora, ja ha 
manifestat l’atracció que sent per la 
dona, penso que l’espectador, més que 
interessar-se realment per la conversa, 
espera, com dic, el moment que els dos 
personatges es fiquin al llit.

Per il·lustrar el moment de la culmina-
ció de la disputa, tant  com la brillantor 
de la traducció de Llorenç Rafecas, vull 
reproduir aquest fragment del diàleg.

Ralph: L’Homo Sapiens va ser el pri-
mer i, per ara, l’únic ésser viu que ha 
descobert que és mortal. I com reacci-
ona? Comença a muntar històries per 
explicar-se com s’ha ficat en aquest 
embolic, i com en podrà sortir. Inventa 
la religió i un munt de mites sobre la 
creació, comença a enterrar els morts, 
crea fantasies sobre vides després de 
la mort i es treu de la màniga l’ànima 
i la immortalitat. Amb el temps, aques-
tes històries esdevenen més i més ela-
borades. Però en la fase més recent de 
la nostra cultura (…) ja no es pot creure 
en la religió, tot i el valor consolador de 
conceptes com l’ànima, la vida després 
de la mort i tot plegat.
helen: És això el que et toca els 

nassos, oi? Que molta gent continua 

creient de manera obstinada que hi ha 
un fantasma dins la màquina, un jo o 
una ànima, malgrat que piles de cien-
tífics i de filòsofs ens hagin assegurat 
que no hi és.
Ralph: No és que em “toqui els nas-

sos”, precisament.
helen: I tant que si! És com si esti-

guessis decidit a eradicar aquesta idea 
desviada de la faç de la terra. Com un 
inquisidor intentant esborrar l’heretgia.
Ralph: Només penso que no hauríem 

de confondre el que és real amb el que 
ens agradaria que fos real.

I com per segellar aquest punt de les 
discrepàncies i deixar-ho córrer, l’home té 
un gest d’acostament amorós inesperat, 
i els Pensaments secrets deriven cap a 
la història sentimental previsible i que la 
majoria d’espectadors que solen omplir 
la Sala Muntaner –i que ho poden conti-
nuar fent fins el 26 d’octubre– aplaudiran 
amb ganes. Entenc que David Lodge es 
decanti obertament per una comercialitat 
ben legítima i escrigui com una segona 
cara de l’obra, amb una evolució i desen-
llaç enginyosos que no divulgaré. Vull, en 
canvi, afirmar que, tant en la primera com 
en la segona part de la peça, el treball de 
Mercè Pons i el d’Àlex Casanovas és de 
primera categoria.
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Les dues cares de ‘Pensaments secrets’
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Mercè Pons i Àlex Casanovas.
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