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Barcelona ciutat

Tàpies. Des de l’interior. Els dimecres i
diumenges d’estiu el MNAC organit-
za al voltant d’aquesta exposició l’ac-
tivitat familiar Tocar amb els ulls.
MNAC. Palau Nacional de Montjuïc
(11.30 hores). 3 euros.

1a Mostra Internacional de Cinema i
Formació en Drets Humans de les Per-
sonesMigrants.Dins d’aquest cicle es
projecten diversos curts i documen-
tals.
Pati Llimona. Regomir, 3 (a partir de
les 18 hores).

Tardesmusicals d’estiu. Concert a càr-
rec de la banda de la Stockport Gram-
mar School. Entrada gratuïta.
Jardí del Museu Marítim. Av. Drassa-
nes, s/n (18 hores).

Homenatge a Miguel Ambrosio ‘Am-
brós’. En el centenari del seu naixe-
ment s’inaugura una exposició dedi-
cada a aquest dibuixant d’historietes,
autor, entre altres personatges, del
Capitán Trueno o el Jinete Fantasma,
amb una taula rodona en la qual par-
ticipen José Luis Barón, Eladio Gó-
mez, Jordi Codina i Francesc Franco.
Centre cívic El Coll-La Bruguera. Aldea,
15 (19 hores).

Elsmorts no són pasmorts. Vida imort
en les cosmologies africanes. Confe-
rència a càrrec de Lluís Mallart.
Biblioteca Nou Barris. Plaça Major de
Nou Barris, 2 (19 hores).

Indígenes i medi ambient. Projecció
del documental A la sombra del
Moai, del fotògraf italià LorenzoMos-
cia, un recorregut per l’illa de Pasqua
menys coneguda.
Casa Amèrica. Còrsega, 299 (19.30
hores).

Nits d’estiu. Inici d’aquest cicle
estiuenc amb el Musical participatiu,
un espectacle que fa un recorregut
pel teatre musical de Broadway (20 i
22 hores, 6 euros). Nits de circ (21.30
i 22.30 h, Pati Anglès, gratuït).
CaixaForum. Av. Francesc Ferrer i Guàr-
dia, 6-8.

Concert per a balcó i finestra. Concert
obert a càrrec de La Cava dels Sons.

Espai Von Balthassar. Villarroel, 81
(20 hores).

9th Barcelona Festival of Song.Marisa
Martins, mezzosoprano, Mac
McClure, piano, i Jonathan Camps,
contrabaix, interpreten cançons cata-
lanes. Gratuït.
Biblioteca de Catalunya. Hospital, 56
(20.30 hores).

La pell fina. Presentació d’aquest lli-
bre de poesia de Ramon Boixeda, a
càrrec de Daniel Busquets. En aca-
bat, RamonMas i l’autor recitaran al-
guns poemes.
La Createca. Comte Borrell, 122
(20.30 hores).

SalaMontjuïc. Projecció del documen-
tal Kids & Music: Sant Andreu Jazz
Band (VO amb subtítols en català),
de Ramon Tort (2012, Espanya), un
viatge guiat pel director de la Sant
Andreu Jazz Band, Joan Chamorro,
que ens submergeix en el seu mèto-
de d’ensenyament, tan singular com
els resultats que produeix. El film es
projectarà precedit pel concert de la
mateixa Sant Andreu Jazz Band.
Fossat del Castell de Montjuïc. Concert
a les 20.45 h, projecció a les 22 hores.
6 euros.

Música als Parcs.Marta Muñoz inter-
preta peces clàssiques al piano (21
hores, Turó Park) i concert de l’Or-
questra de Cambra del Centre d’Ense-
nyament Musical de Barcelona (20
hores, Pantà de Vallvidrera).

Juliols joves.Nit de poesia amb Núria
Martínez, Nú Miret, Carles Rebassa i
Francesc Garriga. Entrada gratuïta.
Jardí romàntic de l’Ateneu Barcelonès.
Canuda, 6 (21.30 hores).

A la fresca... El periodista i actor
Xavier Graset interpreta la peça còmi-
ca d’Anton Txékhov Sobre els danys
del tabac. Entrada gratuïta.
Casa Elizalde. València, 302 (22 h).

Nits golfes. Inici d’aquest cicle d’es-
pectacles per a adults a l’aire lliure
amb GGP (Gestos, ganyotes i posture-
tes) a càrrec de Vol-Ras.
Terrassa del Museu d’Història de Cata-
lunya. Plaça Pau Vila, 3 (22 hores). 5
euros, reserves al 932-254-700.

JUSTO BARRANCO
Barcelona

E
l punt de tristesa
que tenen els ro-
bots, els androides,
se sembla molt a la

tristesa d’Irina, la petita de
Les tres germanes de Txé-

khov”, diu el di-
rector japonès
Oriza Hirata. Així
que, explica, quan
es va plantejar fer
una nova versió
d’aquesta obra, “vaig pensar
que un androide podia donar
vida a Irina”. Ho va fer, i el
Mercat de les Flors presenta
ara Les tres germanes, versió
androide, una obra amb hu-
mans, un robot i una androi-
de que encarna Irina i que
emociona.

Oriza explica que fa vuit
anys va començar a impartir
teatre a la Universitat d’Osa-
ka, principal centre d’investi-
gació robòtica al Japó. I des-
prés de conèixer el seu inven-
tor principal, el professorHi-
roshi Ishiguro, va voler expe-
rimentar amb robots. Ja fa

cinc obres que ho
fa, i ara pot pro-
gramar ell mateix
les reaccions de
l’androide a pa-
raules, rialles o

veus. “La diferència entre ac-
tors humans i robots és que
els robots encara tenenmolta
capacitat per evolucionar”.
somriu. De fet, explica que
l’androide es mou a través de
programació, de sensors i, en-
cara de vegades, a distància.
“He de pensar la manera que

sembla més humà i acostar-
hi el seu comportament per-
què sembli que es mou o par-
la sol. Però amb els actors hu-
mans faig el mateix”, riu.
En la seva opinió, el tema

bàsic de Les tres germanes és
el treball en unmón on l’aris-
tocràcia ha hagut de comen-

çar a treballar. I als nostres
temps, recorda, també està
canviant el concepte de tre-
ball amb internet i la robòti-
ca. Així que no li ha costat
adaptar l’obra al Japó actual.
Això sí, s’esperarà a unami-

llora de la tecnologia per diri-
gir una obra només amb ro-
bots. “No busco crear un circ.
Vull emocionar el públic fent
servir robots. Sempre tinc al
cap com serà la vida amb els
robots integrats al nostre dia
a dia”.c

Oriza Hirata
presenta al
Mercat Les
tres germanes
versió
androide
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Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Serveis Funeraris Integrals .. 902-230-238

]El director japonès Oriza Hirata ha adaptat Les tres germanes de
Txékhov al Japó actual i, sobretot, a uns actors peculiars: entre ells,
hi ha un robot i una androide. L’obra es pot veure al Mercat de les
Flors i, a més, el festival Grec organitza avui una jornada de debat
sobre les Emocions artificials a l’Institut del Teatre.

‘LES TRES GERMANES,
VERSIÓ ANDROIDE’
Mercat de les Flors
Fins al 4 de juliol
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Descompte exclusiu a la Sirena

Oferta vàlida fins al 19/07/13 per als Subscriptors de La Vanguardia.
IMPRESCINDIBLE: Presentar el cupó de descompte amb la teva
targeta de Subscriptor de La Vanguardia. No acumulable a altres
descomptes i promocions, cupó bescanviable una única vegada
per cada targeta de Subscriptor validada durant la vigència de la
promoció. *Excepte per a compres telefòniques, a la botiga online
i en establiments de les Illes Balears.

Informació: www.lasirena.es · 900 21 06 21
Oferta vàlida fins al 19/07/13.
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