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Àngels Bassas és la protagonista 
absoluta de Ciara, personatge que 
dóna títol a un potent monòleg de 
David Harrower que s’acaba d’es-
trenar al Teatre Akadèmia. El mun-
tatge, codirigit per Andrés Lima 
(Animalario) i Martí Torras, s’estre-
narà en castellà a Madrid. 
 Ciara és el nom d’una dona amb 
moltes cares. Per una banda és la 
glamurosa responsable d’una ga-
leria d’art de Glasgow; per l’altra, 
la filla d’un dels capos mafiosos 
més importants de la ciutat esco-
cesa. Harrower, autor entre altres 
de Blackbird, que Lluís Pasqual va 
muntar fa dos anys al Lliure de Grà-
cia, qualifica Ciara de «comèdia es-
tranya». L’obra, que ha rebut diver-
sos premis, va triomfar en la se-
va estrena el Festival d’Edimburg 
protagonitzada per l’actriu Blythe 
Duff. Però l’autor té molta fe en la 
interpretació de Bassas, a qui va en-
viar el text després de conèixer-la 
en un taller de dramatúrgia. 
 «No s’assembla gens al típic 

monòleg perquè no és ni còmic ni in-
trospectiu. No hi ha quarta paret, es-
tic constantment interpel·lant l’es-
pectador», diu Bassas, encantada 
d’assumir aquest repte.
 Creu que aquesta història beu 
molt de sèries com Breaking bad per 
la doble vida del protagonista, però 
també de House of cards. Els impac-
tants canvis de registre de Kevin Spa-
cey, en què directament confronta 
l’espectador, són un recurs que Har-
rower explota constantment a Cia-
ra. «El meu personatge es mou en di-
versos plans: per un costat parla a 
l’espectador com si es tractés d’un 
amic, per un altre interpreta o reviu 
el thriller que està explicant i a vega-
des fa un doble o triple paper sense 
necessitat de fregolisme».
 Per situar l’espectador, l’autor uti-
litza la metàfora d’un quadro amb 
una dona gegant adormida sobre la 
ciutat de Glasgow. Amb la descrip-
ció del quadro, la protagonista intro-
dueix el públic en el submón gàngs-
ter d’on prové. «Ciara és com una fi-
lla d’El padrí, però a l’escocesa». Més 
enllà de la façana glamurosa, Ciara 
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descobrirà que ni tan sols l’art po-
drà salvar-la del seu destí. És una 
dona atrapada en un món d’homes. 
«No només el seu pare és un famós 
delinqüent, el seu marit també està 
en aquest món», ressalta Bassas. En-
cara que Harrower no ha pogut es-
tar físicament en els assajos, Bassas 
ha mantingut «un contacte direc-
te, meravellós i constant amb ell», 
diu l’actriu. La idea d’adaptar l’ac-
ció a Barcelona va ser descartada 
de seguida. «Glasgow és una ciu-
tat molt perillosa, molt diferent de 
Barcelona». 

Una actriu polifacètica

L’obra suposa un gran repte per a 
Bassas, actriu polifacètica i incan-
sable que ha triomfat al teatre in-
fantil amb Patatu, adaptació d’un 
personatge de conte que es va in-
ventar per al seu fill, i que el Ro-
mea reposa a l’octubre. Al maig 
s’editarà Dóna’t (Edicions 62), 
novel·la amb què va quedar fina-
lista del premi Josep Pla, i aspira 
a estrenar alguna de les seves cinc 
obres teatrals. 
 Ciara estarà tres setmanes 
en cartell. Aquesta temporada, 
la programació de l’Akadèmia 
comptarà amb tres noves produc-
cions pròpies. Entre elles desta-
ca Falstaff, basada en el personat-
ge de Shakespeare, protagonitza-
da per Francesc Orella i dirigida 
i adaptada per Konrad Zschie-
drich. H33 Àngels Bassas, en una escena de ‘Ciara’.
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‘El padrí’, a l’escocesa
Àngels Bassas protagonitza ‘Ciara’, un monòleg de David Harrower, al Teatre Akadèmia H L’actriu 
encarna una galerista de l’alta societat de Glasgow el pare de la qual és un conegut gàngster

ESTRENA A BARCELONA


