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Barcelona

Cultura Up To You. Segona edició de
projectes emergents de Cultura Up
To You. Un esdeveniment que acull
projectes culturals de tot tipus i on
l’usuari té l’oportunitat de formar
part activa del procés cultural.
Centre Cultural Albareda. Albareda,
22-24 (17 a 22 h)

Bristol University Jazz Band. Concert
de jazz a càrrec de dues formacions
de la Universitat de Bristol, la BUJO i
Hornstars, amb un repertori popular
i d’estàndards de jazz.
Museu Marítim. Drassanes. Av. Drassa-
nes, s/n, (18 h)

Pintura mural. Presentació del llibre
‘Pintura mural al fresco. Las estrate-
gias de los pintores’, de Josep Min-
guell. Presenta l’acte la periodista
Laura Solé, i hi intervenen també
l’autor i l’historiador de l’art Albert
Domènech.
Laie CaixaForum Barcelona. Avinguda
Ferrer i Guàrdia 6-8. Gratuït (18.30
hores)

Samhita Arni. L’escriptora índia Sam-
hita Arni presenta ‘Narració moder-
na de l’èpica índia’, on s’analitza
com la literatura índia tracta les
qüestions de sexe i de gènere en una
societat tan canviant com és la
d’aquell país.
Casa Àsia. Pavelló de Sant Manuel.
Sant Antoni Maria Claret, 167 (18.30
hores)

Bojos per les partícules. 10.000 cientí-
fics de més de 100 països s'uneixen
per presenciar el gran moment...
Què som i d’on venim? Avui, a El do-
cumental del mes.
Biblioteca Esquerra de l'Eixample -
Agustí Centelles. Urgell, 145 (19 h)

Ulisses a l’Arts. Taula rodona amb
motiu de l'exposició ‘Entre Còsmic i
Ulisses’ de Xavier Puigmartí.
Arts Santa Mònica. Rambla, 7 (19 h)

El crit de la literatura. Presentada per
Marta Segarra, la filòsofa francesa
Hélène Cixous imparteix una confe-
rència sota aquest títol, avui al Cen-
tre de Cultura Contemporània.
CCCB. Montalegre, 5 (19 h)

Enyorança d’August. Conferència ‘Les
enyorances pel bon emperador: la
memòria sobre August 200 anys
després’, a càrrec de Néstor Urrutia
Muñoz.
Biblioteca Pública Arús. Passeig de
Sant Joan, 26 (19 a 20.45)

‘Avui faràs pa’. Jordi Morera, forner
de l’Espiga d’Or i autor del llibre, con-
versarà amb Iban Yarza, divulgador
d’aquest art.
Casa del Llibre. Passeig de Gràcia, 62
(19 h.)

Sicília. Col·loqui amb Miguel Reyero,
autor de la guia sobre aquesta illa pu-
blicada per l’Editorial Laertes de la
col·lecció ‘Rumbo a’.
Llibreria Altaïr. Gran Via, 616 (19 h.)

El disseny, en un llibre. Presentació
del llibre ‘La formació del Sistema
Disseny Barcelona (1914-2014)’. Co-
ordinat per Anna Calvera, el llibre és
una recerca col·lectiva de Gracmon
(Grup de Recerca en Història de l’Art
i del Disseny Contemporanis) de la
Universitat de Barcelona i que ofe-
reix una lectura transversal de l’evo-
lució recent d'aquest ofici, des de la
implementació de la indústria fins
l'aparició d'institucions creades per
dissenyadors o la reivindicació d’una
professió que aspirava a convertir-se
en disciplina.
Museu del Disseny. Pl. Glòries, 37-38.
Gratuït (19.30 h)

Los soles de Amalfi. L’editor de Navo-
na, Pere Sureda, presenta aquest lli-
bre de Dasso Saldívar.
Llibreria Laie. Pau Claris, 85 (19.30 h)

El retratista. El realitzadors Alberto
Bougleux i Sergi Bernal (idea original
i investigacions) presenten el film ‘El
retratista’, pel·lícula de 52 minuts.
Amb debat posterior.
Casa Elizalde. València, 302 (19.30 h)

Verdinelli i amics. El bateria i composi-
tor argentí Sergio Verdinelli, exmem-
bre de grups d’estils tan diversos
com ara els de Luis Alberto Spinetta,
Fito Paez o Illya Kuriaki & the Valder-
rama actúa avui “amb amics”, se-
gons el programa.
Sala Sandaru. Buenaventura Muñoz,
21. 5 euros (20 h)

JUSTO BARRANCO
Barcelona

E
ls homes són de
Mart i les dones de
Venus, un dels lli-
bres més venuts de

les darreres dècades, s’ha con-
vertit en teatre. Primer a

França, on porta
set temporades i
més de mil fun-
cions. I ara a Bar-
celona, al teatre
Poliorama. I és
que els productors francesos
es van posar en contacte amb
el tricicler Paco Mir, expert
en adaptacions –Pel davant...
i pel darrere– perquè en fes la
versió catalana. I ell l’ha feta,
encara que més breu i menys
seriosa que la francesa, on té
un aire més marcat de confe-

rència, ja que d’aquestamane-
ra va néixer: Paul Dewandre
va treballar amb el material
del llibre de John Gray com a
conferenciant, i després el va
transformar en una obra tea-
tral de la qual ell n’era l’únic
intèrpret.
Al teatre Poliorama el pro-

tagonista únic i to-
tal és Jordi Mar-
tínez, qui, dirigit
per Edu Pericas,
mostra, diu, “com
els homes i les do-

nes utilitzen les mateixes pa-
raules per comunicar-se, pe-
rò òbviament no hi donen el
mateix significat”. Martínez
assenyala que en realitat són
petites diferències, gairebé
anècdotes, però que poden
acabar semblant un abisme.
“Explico les neures d’homes

i dones”, remarca, i com, per
exemple, “els homes basen
les seves relacions en la com-
petència i les dones miren
més la qualitat de la relació”.
“En realitat la peça vé a dir
que si tots escoltéssim una
mica més els altres i no ens
miréssim tant el melic, tot

plegat seria molt més fàcil”.
De fet, Martínez remarca

divertit que Els homes són de
Mart i les dones de Venus és
un “espectacle de colze”: els
espectadors que van al Polio-
rama a veure’l en parella es
donen cops de colze per asse-
nyalar el seu company que es
comporta exactament com
està descrivint l’obra. Una pe-
ça que, conclou l’actor, és
molt divertida però, a més,
provoca moltes converses en
sortir.c

Jordi
Martínez a
Els homes són
de Mart i les
dones de
Venus
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ARXIU

TELÈFONS
ÚTILS

Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Âltima Serveis Funeraris ..... 902-230-238

]Un dels llibres més exitosos de les darreres dècades, ‘Els homes
són de Mart i les dones de Venus’, es va convertir fa uns anys en
teatre a França, i ara Paco Mir n’ha fet la versió catalana. Jordi
Martínez, dirigit per Edu Pericas, parla a l’escenari de dos mons
molt propers que de vegades sembla que són a anys llum.

‘ELS HOMES SÓN DE MART I
LES DONES DE VENUS’

Teatre Poliorama
Rambla dels Estudis, 115

www.teatrepoliorama.com

Gas Natural ....................... 900-750-750
Fecsa-Endesa ..................... 902-536-536
Manyà 24 h ...................... 93-446-59-59
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Bombers de Barcelona ...................... 080
Informació carreteres .......... 900-123-505

Policia ............................................. 091
Guàrdia Civil .................................... 062
Guàrdia Urbana Barcelona ................ 092

Elsmarcians i lesvenusianes

Emergències .................................... 112
Atenció al ciutadà de la Generalitat .. 012
Sanitat respon .................................. 061

933 013 550
www.caritasbcn.org

/caritasbarcelona

/caritasbcn

Fes la teva
donació a l’App
de Càritas.

�Tot allò que feu a un d�aquests germans
meus més petits, m�ho feu a mi� (Mt 25,40)
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