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C
ap autor de l’antiga Grècia
va dedicar una obra a Kas-
sandra. Reduïda a perso-

natge secundari de les grans tra-
gèdies, la illa d’Hècuba i Príam,
el rei de Troia, no va anar més en-

llà de ser esmentada com aquella
igura mítica que tenia el do d’en-
devinar el futur, però alhora, la
condemna de no arribar a ser mai
compresa. 

El dramaturg uruguaià Sergio
Blanco repara el deute amb Kas-
sandra, un monòleg que, dirigit
per Sergi Belbel, va tornar diu-
menge al Teatre de Salt, on es va
estrenar a l’octubre dins el festival
Temporada Alta. 

Transformada ara en una
transsexual, rep els espectadors al
cabareter Club Odyssey, un bor-
dell de neons vermells instal·lat a
l’escenari i ocupat per diverses
taules rodones on s’asseu una pe-
tita part del públic. 

Kassandra -«no soc un noi, no
soc una noia, soc Kassandra», air-
ma- hi treballa després de fugir

d’un passat marcat per la guerra
de Troia i l’esclavisme, una histò-
ria que explica amb l’ajut d’un pa-
rell d’espectadors que fan de tra-
ductors de l’anglès primari que fa
servir per expressar-se. 

Del botí de guerra de l’antigui-
tat al desarrelament dels qui, en
l’actualitat, fugen de l’horror no hi
ha grans distàncies, ve a dir el text
de Blanco, amb un to que és de tot
menys tràgic i que agafa una altra
dimensió gràcies a Elisabet Casa-
novas i la seva relació amb els es-
pectadors. 

L’actriu, tota força i magnetis-
me, s’entrega a un personatge que
pràcticament no mostra les seves
cicatrius, convençuda que el
demà serà millor, i que té per i qui
li escrigui una història, però enca-
ra no una gran tragèdia. 

Kassandra ja té qui li escrigui 
CRÍTICA

TEATRE

Alba Carmona
SALT

«KASSANDRA»
Autoria: Sergio Blanco. Direcció: 

Sergi Belbel. Interpretació: Elisabet

Casanovas D 5 de maig. Teatre de

Salt. 



JOSÉ OLIVA/EFE BARCELONA

■ L’historiador Josep Fontana
viatja als orígens del capitalisme
en la seva obra pòstuma, Capita-
lisme i democràcia -, on
airma que va ser en aquella èpo-
ca quan es va gestar «l’engany» so-
cial pel qual els governs elegits
afavoreixen els interessos econò-
mics de les grans empreses i dels
més rics.

Considera Josep Fontana (Bar-
celona, -) en la seva
obra, que avui dimarts serà a les
llibreries, que «els governs que
hem triat entre tots perquè pro-
metien vetllar pel nostre benestar
han acabat convertint-se en còm-
plices tolerants d’un procés que
afavoreix l’enriquiment d’un grup
reduït a costa de la majoria i que
engendra amb això una societat
cada vegada més desigual».

Contra els qui justiiquen les
actuals i creixents desigualtats
com a fruit de «processos econo-
micopolítics inevitables i lògics»,
Fontana recupera «la rica diversi-
tat de projectes alternatius que,
amb el naixement del món mo-
dern, van apostar per un creixe-
ment econòmic generat des de
baix i per una nova societat més
igualitària».

L’historiador, que el  va re-
bre el doctorat honoris causade la
Universitat de Girona, denuncia
que aquestes trames paral·leles
van ser «obviades o amagades»
pel relat historiogràic oicial, que
va afavorir «una aliança entre un
capitalisme de matriu burgesa
consagrador de la propietat i la
desigualtat, i un sistema polític as-
segurador de l’ordre i el control
social gràcies a una il·lusió de lli-
bertat democràtica».

La recuperació d’aquest passat

alternatiu hauria d’ajudar, segons
Fontana, a millorar la nostra inter-
pretació del que va passar dos se-
gles enrere, facilitant la crítica i la
comprensió del moment actual,
com ja apunta al subtítol del llibre,
Com va començar aquest engany.

L’estratègia d’aquest capitalis-
me inicial era, segons relata Fon-
tana, «arrabassar la terra i els re-
cursos naturals als qui els utilitza-
ven comunalment i liquidar les
reglamentacions col·lectives dels
treballadors d’oici amb el propò-
sit de poder sotmetre’ls a noves
regles que fessin possible l’expro-
piació de gran part del fruit del seu
treball».

Sosté l’historiador que aquest
desenvolupament «no es va pro-

duir com a conseqüència natural
de l’evolució de l’economia, sinó
que es va imposar des dels go-
verns, mitjançant l’establiment de
lleis i regulacions que afavorien
els interessos dels expropiadors»
i imposant-les amb «mitjans de
repressió». Segons el seu parer, «el
progrés imparable del capitalis-
me s’ha deslligat de nou a partir
de les últimes dècades del segle
XX i prossegueix al segle XXI, a
una revolució que recorda la que
es va desencadenar entre el 
i el , però ara amb una ambi-
ció més gran».

Fontana analitza en aquests
primers anys les polítiques d’ex-
propiació de les terres comunals
que en el cas d’Espanya va ocasio-

nar intents de recuperació que es
van prolongar ins a ben entrat el
segle XX, com en les reivindica-
cions dels pagesos d’Extremadu-
ra a la II República, o a Navarra,
amb la pugna per la titularitat de
les corralisses comunals, un ele-
ment d’enfrontament al comen-
çament de la Guerra Civil del
».

Desmenteix l’autor el protago-
nisme exclusiu dels burgesos a la
Revolució Francesa: «El mite del
burgès revolucionari com a motor
del progrés de la humanitat ama-
gava que la nova societat burgesa,
que havia acabat amb les distin-
cions entre els homes per motius
de naixement, es basava en l’es-
tratiicació, la de la propietat i la
riquesa, que reservava la gestió
política, començant pel dret a vot,
als qui disposaven d’un cert nivell
de riquesa».

El procés, afegeix Fontana, va
triomfar a França amb revolució,
però també a Anglaterra sense re-
volució, perquè «la consolidació
d’un sistema polític basat en la re-
presentació de la propietat conve-
nia tant a l’aristocràcia com a la
burgesia».

La divisió internacional del co-
merç sorgit del triomf britànic so-
bre la França napoleònica va pro-
piciar el desenvolupament de la
industrialització «lligat indissolu-
blement» a l’augment de l’esclavi-
tud, que va culminar als segles
XVIII i XIX, durant els quals van
sortir de l’Àfrica  milions d’es-
claus. Denuncia Fontana que
«una de les mentides més grans»
de la història oicial del capitalis-
me és el seu paper en la lluita per
l’abolicionisme, quan «el progrés
de la industrialització hauria estat
impossible sense els esclaus».

Quan les revolucions triomfen
el  a bona part de l’Europa oc-
cidental, Espanya és un oasi, que
alguns polítics justiiquen
d’aquesta manera: «La pau social
valida el preu del retard econò-
mic» i, de fet, els governs liberals
del segle XIX van mostrar una
hostilitat sistemàtica a la indus-
trialització.

Josep Fontana: «L’engany» social dels
governs neix del primer capitalisme
El llibre pòstum de l’«honoris causa» de la UdG considera els polítics còmplices de la desigualtat

Quan les
revolucions
triomfen el 1848
a l’Europa
occidental,
Espanya és un
oasi on els
governs liberals
es mostren
hostils a la
industrialització

Josep Fontana rep l’any 2013 el doctorat «honoris causa» de la Universitat de Girona. MARC MARTÍ

 Diumenge es va celebrar la Fira del Disc i Cultura del Rock’n’roll a Sant Gre-
gori, Nostaldisc Vol.4. L’Espai Cultural la Pineda va tenir com a protagonista el
disc de vinil, amb 15 estands. Entre les activitats programades hi havia tallers
familiars i actuacions com la del Mag Gèpis, a més de l’Espai Autor. El pregó ini-
cial de la Fira va anar a càrrec de Jaume Rufí, músic i lletrista, ja que enguany
es commemora el 40è aniversari de la formació Copacabana. Entre d’altres,
van actuar la Coral de Sant Gregori, Joventut 70 i Rockspan. 

Nostaldisc esdevé el paradís familiar del vinil
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