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ria, sobre la qual ha tingut
massa temps per reflexionar.
Perquè la història l’ha trac

tada malament, molt mala
ment, o almenys, els que l’han
explicada, normalment ho
mes. Per repararho, ha estat
un altre home, el dramaturg i
director madrileny Miguel

del Arco, un dels
més importants
del panorama
actual, el que ha
fet a Juicio a una
zorra un repàs a

fons a la història d’Helena.
Ella ho va passar fatal: va ser
violada als 9 anys, casada als
14. I la guerra de Troia no va
tenir res a veure amb ella, si
nó amb l’interès de conquerir
un lloc estratègic per al co
merç de l’època. Així que no
és estrany que Machi, con

vertida en Helena, vestida de
vermell i gairebé sempre amb
una copa a la mà, estigui feta
una fera, una fera devastada
però poderosa i emocionant.
PerMachi –que tot i que és

conegudapel granpúblic pels
seus papers còmics en teatre
el quemésha conreat ha estat

el drama–, “en Miguel ha fet
un gir a la història no perquè
Helena surti victoriosa però
sí amb dignitat d’un judici.
Ella baixa herois a la terra,
parla de la humanitat, d’a
bans, d’ara. És una dona in
tel∙ligent, valenta, amb molt
sentit de l’humor per supor
tar un dolor infinit. I el resul
tat és un monòleg catàrtic.
Cada dia em trenca. Tinc tèc
niques per controlarho, però
emocionalment em deixa
destrossada”.c

JUSTO BARRANCO
Barcelona

Carmen Machi torna
a Barcelona amb
una de les grans in
terpretacions de la

seva carrera: fins al dia 31, al
teatre Goya, torna a ser Hele

na de Troia. Però
no l’atractiva do
na raptada per
Paris i que va
causar la famosa
guerra. Al monò
leg Juicio a una zorra, Machi
és una Helena de Troia casti
gadaaviureeternament ique,
pelpasdel temps,haperdut la
bellesa, beu molt –no para de
buidar ampolles– i necessita
revestirsed’unagranacidesa
per suportar la seva pena i
poder explicar la seva histò
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Barcelona ciutat

Centre cultural japonès Shoshinkan.
Primera jornada de portes obertes
per a celebrar l’Any Nou Japonès
(Makiuchi).
Shoshinkan. Rossend Arús, 6 (avui i de
mà, tot el dia).

La rencontre entre Sempé et Goscinny:
le monde extraordinaire du Petit Nico
las. Conferència a càrrec de Véroni-
que Michel, conferenciant de l’École
du Louvre. 15 euros.
Llibreria Jaimes. València, 318 (16 h).

Glups! Espectacle infantil a càrrec de
la companyia Sifó, recomanat per a
infants de 6 mesos a 3 anys.
Centre cívic Sagrada Família. Provença,
480 (16.30 hores). 3.50 euros.

‘Tot el que és sòlid s’esvaeix en l’aire’
Karl Marx Dixit. Debat entre els pro-
fessors dels estudis d’arts i humani-
tats de la UOC Natàlia Cantó, Isaac
Gonzàlez, Roger Martínez i Francesc
Núñez.
Llibreria Documenta. Pau Claris, 144
(18.30 hores).

Les Brigades Internacionals vuitanta
anys després. Dels mites a les perso
nes. L’historiador Jordi Martí-Rueda
explica sis breus biografies de briga-
distes, i Lourdes Prades presenta Sid-
brint, lloc web sobre Brigades Inter-
nacionals.
Ateneu Barcelonès. Canuda, 6 (19 h).

La verdad sobre el Reiki. Presentació
d’aquest llibre de Joan Piquer (Shin-
den Ediciones).
Casa del Llibre. Pg. de Gràcia, 62 (19 h).

Internet of Things: Tendencias de pre
sente y futuro. Els professors de The
Valley DBS Xavier Capellades, cap de
nous productes de Telefonica Innova-
tion,i Marc Pous, CEO & IoT Giant @
thethings.iO, debaten sobre el pre-
sent i el futur de l’internet de les co-
ses, de com afecta diversos sectors o
les marques.
Mobile World Centre. Fontanella, 2 (19
hores).

30 acciones para invertir en bolsa en
2016. Presentació d’aquest llibre de
Francisco López i José Poal, dirigit al

gran públic, amb explicacions pràcti-
ques i uns valors recomanats per in-
vertir-hi.
Sala Àmbit Cultural El Corte Inglés de
Portal de l’Àngel (19 hores).

¿Apple después de Steve Jobs? O… ¿el
nuevo Apple? Conferència a càrrec de
Jean Marc Colanesi.
ESIC Barcelona. Marià Cubí, 124 (19 h).

La religió iels límitsde la identitat. Tau-
la rodona on s’analitzarà el repte del
terrorisme gihadista observant-lo,
aquesta vegada, des de l’òptica de la
religió. Hi participen Dolors Bramon,
professora emèrita de la UB; Àngel
Colom, director de la Fundació Nous
Catalans; Salwa el Gharbi, presidenta
de l’associació de formació i consul-
toria FIKR i AFCAR, i Francesc Xavier
Marín i Torné, filòsof especialitzat en
religió islàmica. Modera Agustí Colo-
mines, professor d’història contem-
porània a la UB.
Parc de les Humanitats i les Ciències So
cials. Perú, 52 (19 hores).

Saxo. Concert a càrrec del Quartet de
Saxos Katsax.
Auditori Teresa Pàmies del centre cívic
d’Urgell. Comte d’Urgell, 145147 (19
hores). Gratuït.

El hilo conductor. Conferència a càrrec
de Rory McGrath, soci fundador de
l’estudi OK-RM i dissenyador especia-
litzat en disseny de publicacions, digi-
tal i d’exhibicions.
Elisava Escola Superior de Disseny i Engi
nyeria. Rambla, 3032 (19 hores).

El Parlante. Aquest col·lectiu presenta
cinc curtmetratges.
Casa Elizalde. València, 302 (19.30 h).

Concerts Música > BCN. Concert a càr-
rec del Quartet Aloma.
Centre cívic Vil∙la Florida. Muntaner, 544
(19.30 hores).

Jam Session. Jam adreçada a músics
de qualsevol estil, nivell i edat.
Bar del centre cívic Besòs. Rambla Prim,
8789 (20 hores).

BALBOAneu. Com cada dimecres, jam
de ball balboa.
Teatre Teatreneu. Terol, 26 (de 21.30 a
23.45 h). 3 euros.

]Després de l’èxit que va aconseguir al Teatre Lliure de Gràcia, Car
menMachi torna a Barcelona amb l’emocionantmonòleg ‘Juicio a una
zorra’. En aquesta obra deMiguel del Arco feta amida per a l’actriu, la
història de l’atractiva dona que suposadament va causar una guerra fa
un gir de 180 graus i es descobreix el seu dolor i com va ser utilitzada

‘JUICIO A UNA ZORRA’
Teatre Goya

Joaquín Costa, 68. Barcelona
Fins al 31 de gener

www.teatregoya.cat
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