
 
 

SERGI BELBEL DIRIGEIX UNA REVISIÓ DEL MITE DE CASSANDRA 

Elisabet Casanovas protagonitza el monòleg Kassandra  

al Teatre de Salt  

Escrita per Sergio Blanco i dirigida per Sergi Belbel, l’obra passa per Salt en 
el marc d’una gira que la portarà d’Andorra al País Valencià  

 

Salt 30/04/19 – Després d’estrenar-se a Temporada Alta 2018 i d’haver fet temporada al 

Teatre Nacional de Catalunya, aquest diumenge 5 de maig, a les 18 h, Kassandra arriba al 

Teatre de Salt. Sota la direcció de Sergi Belbel, Elisabet Casanovas protagonitza una revisió 

contemporània i crua del mite grec de Cassandra. Filla del rei de Troia, aquesta profeta tenia el 

do d’endevinar el futur i, alhora, estava condemnada a no ser mai compresa. El rerefons canvia 

força en aquest muntatge, obra del dramaturg uruguaià Sergio Blanco. Aquí, Cassandra és una 

immigrant transsexual que destil·la un humor amarg i parla un anglès macarrònic. És en un 

club nocturn d’una ciutat occidental qualsevol i ens increpa perquè vol explicar la seva història.  

Coneguda per muntatges teatrals com La tendresa, Paradise o La senyora Florentina (la 

primera col·laboració amb Sergi Belbel, que va valdre-li un Premi Butaca a la millor actriu de 

repartiment) i per la sèrie de televisió Merlí, a Elisabet Casanovas li han plogut elogis pel paper 

que desplega a Kassandra. La seva protagonista és força diferent de la d’Èsquil i d’Eurípides, 

però Casanovas és àcida i interpreta el seu personatge amb empatia, autoritat i passió.  

En definitiva, una obra que parteix de la mitologia grega per dibuixar una radiografia gens 

amable de la nostra societat i parlar de les violències silenciades, de l’esclavatge, la prostitució 

o el desarrelament. A més, en aquesta ocasió se celebrarà una pre-funció per contextualitzar el 

muntatge: tindrà lloc una hora abans de l’obra, a les 17 h, i us hi podeu inscriure a través del 

web del Teatre de Salt.  

PREMSA:  Irene Pujadas (irene@bito.pro) 972 40 20 04 Ext.105 

Descàrrega de fotos i imatges a www.teatredesalt.cat (premsa) 
 

El teatre de Salt és un equipament de l’Ajuntament de Salt gestionat per: 

mailto:irene@bito.pro
http://www.teatredesalt.cat/

