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STEFANO MASSINI SE SERVEIX DE LA SAGA FAMILIAR PER FER UN BON REPÀS ALS LEHMAN,

AQUESTA DINASTIA QUE TANT HA CONTRIBUÏT A FER QUE EL NOSTRE MÓN SIGUI PITJOR

El capital és com una gran família

Decididament, l’11 de setem-
bre s’hauria d’abolir del ca-
lendari, perquè –encara que a
casa nostra l’hàgim convertit
en jornada festiva– el cert és
quenohadeixatmai depor-
tar desgràcies. Va ser precisa-
ment l’11 de setembre del 1844
quanHeymunLehmann va
desembarcar al port deNova
York. Tot i que tampoc hemde
ser injustos; poc podia imagi-
nar-se aquell comerciant de
ramaderia jueu i d’orígens ale-
manys que 164 anysmés tard
els seus descendentsprovo-
carien a l’economiamundi-
al un daltabaix. Avui, quimés
quimenys, tothomha sentit
a parlar d’aquesta generació

Lehman, convertida en el cap
potsermés visible de la crisi
financera. Però, de les genera-
cions que han precedit aquests
Lehman convertits en centre
de totes lesmirades a partir del

2008 no en tenim tant coneixe-
ment. O no en teníemfins que
l’autor italià StefanoMassi-
ni, que hemdescobert al Lliure
gràcies almonòlegDona no re-
educable, va decidir dedicar als

Lehman una peça escènica en
forma de trilogia.

La decadència d’un sistema

El que fa l’obra deMassini és
agafar l’exemple dels Lehman
per explicar la trista evolu-
ció del capitalisme salvatge.
Quan es posa en marxa la mà-
quina del capitalisme lligat a
la revolució industrial, es
posen també en marxa els me-
canismes depredadors d’un
sistema que acaba perdent
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La família Lehman, disposada, com sempre, a fer bons negocis. FOTO: DAVID RUANO

de vista la connexió amb la
realitat. I no deu ser casuali-
tat que aquesta desconnexió
sigui similar a la que mostren
els banquers d’Hazte banque-
ro. Tarjetas Black. Però, men-
tre que la proposta de Simona
Levi s’inscriu en el terreny del
teatre document, la molt ben
documentada obra deMassi-
ni opta per la dramatització
dels fets. I per una estructura
en què perviuen trets caracte-
rístics de les grans sagues lite-
ràries, utilitzats amb l’esperit
burleta de qui sap buscar el
punt irònic a la més seriosa
disbauxa financera, i posats
al servei del que té quelcom
d’anàlisi sociopolítica. Si més
no, com amínim, el cas Leh-
man ens haurà deixat algu-
na cosa bona, en forma d’una
molt aclamada obra teatral.

LEHMAN TRILOGY
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