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El Teatre Akadèmia arrenca la nova temporada
amb l'estrena de 'Ciara'

Títol: Europa Espanya Català

Com ja us avançavem el passat 10 de setembre a la notícia que vam publicar sobre la nova
temporada del Teatre Akadèmia de Barcelona, aquest dimecres 16 de setembre s'estrena Ciara,
de David Harrower, un monòleg que interpreta Àngels Bassas. És un projecte personal del'actriu
que va néixer durant un curs que va fer amb Harrower, un dels grans dramaturgs internacionals
del moment. Es va establir una gran complicitat entre els dos, fins al punt que Harrower li va enviar
a l'Àngels un tou de llibres. A dalt de tot hi havia Ciara. "Ell la va escriure per una actriu concreta fa
anys, però va veure en mi la Ciara que ho podia fer en un altre país", explicava Bassas.

A Ciara es planteja un personatge que podria estar inspirat en una filla de Vito Corleone, d'El Padrí
de Francis Ford Coppola, sota la mirada d'un autor escocès. Una dona forta en un món d'homes
que es refugia en el món de l'art. Ha estat sempre marginada, aïllada i protegida per la
delinqüència del seu entorn de gàngsters. Aquest entorn familiar criminal és l'herència vital que ha
rebut del seu pare. Ciara acabarà per despertar i enfrontar-se al seu destí inicial. És un monòleg
que explica la història d'una filla d'un gàngster que s'ha de fer forta en un mon d'homes i munta
una galeria d'art.

L'espectacle ha estat dirigit per dos grans directors: Andrés Lima i Martí Torras, que també ha
creat l'espai escènic. "Com que té una galeria d'art, hem volgut que tot sigui molt artístic i les joies i
els vestits els han fet exclusivament dues artesanes catalanes: Roser Martínez, de Joieria Creativa
i Maison Olga Macià."

Ciara és tot un repte interpretatiu, un verdader exercici de virtuosisme actoral. Quasi un thriller on
submergir-se en mots poètics i brutals alhora. Segons tots dos directors: "Àngels Bassas ha fet un
treball espectacular, és una obra d'art. La gent queda abduïda per la Ciara", asseguren . "El relat
de la Ciara és misteriós ja que va desgranant el seu passat farcit de relacions infectades, la relació
amb el pare... És tan absorbent com inquietant."

SOBRE L'AUTOR

David Harrower és una autor referent del món escocès contemporani i aquesta obra ha estat
guanyadora de molts premis, com ara al Fringe Festival d'Edimburg 2013, el Premi Cats a la Millor
Obra i Millor Actriu del 2014. Com que és un text no estrenat a Catalunya ni a Espanya, pot ser
una aportació interessant del Teatre Akadèmia a la cultura catalana.

El mateix autor va proposar a l'actriu Àngels Bassas enfrontar-se amb aquest text. L'autor, que
respecta i admira aquesta actriu, creu que a Catalunya l'obra pot tenir el mateix impacte que va
tenir a Escòcia donades les similituds entre els dos països.


