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Una geganta entre mafiosos
CRÒNICA Àngels Bassas broda el seu paper de ‘Ciara’, a l’Akadèmia

CÉSAR LÓPEZ ROSELL 
BARCELONA 

Aquesta és la història d’una afortu·
nada obstinació: la d’Àngels Bassas, 
una actriu tan tenaç i coratjosa com 
hipnòtica. Només des d’aquesta acti·
tud s’ha pogut enfrontar al risc d’es·
trenar a Espanya una obra com Cia-
ra de David Harrower, autor de la ce·
lebrada Blackbird que Lluís Pasqual 
va portar al Lliure de Gràcia fa dos 
anys. Contra vent i marea i, en un 
moment de grans dificultats per do·
nar sortida a nous projectes, l’actriu 
ha trobat un lloc per a la seva exitosa 
aventura al Teatre Akadèmia, amb 
la complicitat d’Andrés Lima (Ani·
malario) i Martí Torras en la direcció 
de l’espectacle i de Yannick García 
en la traducció.  
 El mateix Harrower li va donar 
l’empenta perquè fos ella la que re·
creés, primer a Barcelona i d’aquí  
uns mesos a Madrid, aquest perso·
natge de matisos tan diferents. Ciara 
és una dona forta que sobreviu en un 
món d’homes. Però, com s’anirà des·
cobrint al llarg del ben estructurat 
thriller, el seu no és un univers vital 

qualsevol. Filla d’un cap mafiós de 
Glasgow i esposa d’un gàngster no 
menys perillós, regenta una galeria 
d’art que exhibeix obres de molt di·
ferent factura. La protagonista sent 
predilecció pel quadro que mostra 
una geganta adormida sobre el cel 
de Glasgow. 
 «¿Què passarà si aquesta gegan·
ta es desperta?», es pregunta antici·

pant el vendaval de re·
accions que es desenca·
denarà més endavant 
i que revelaran la seva 
verdadera personali·
tat. A poc a poc, i a par·
tir d’un relat que la si·
tua entre el món culte i 
refinat de la galeria, en 
el de la seva vida perso·
nal fora d’aquest àm·
bit i en el de les seves vi·
vències de petita, anirà 
mostrant la influència 
que ha exercit sobre 
ella l’entorn en què ha 
crescut.
   Elegant, atractiva, 
freda i plena de feroci·

tat quan ho exigeix el relat, Bassas 
interpel·la el públic i el converteix 
en partícip del que passa en el blanc, 
buit però idoni escenari que ella om·
ple amb el seu temperament inter·
pretatiu. Lima i Torras la guien en el 
desenvolupament d’una eficaç dra·
matúrgia, recolzada en una bona il·
luminació, que evita que el perso·
natge es perdi en els excessos. H

33Àngels Bassas, a ‘Ciara’.

NOVA EXPOSICIÓ AL CARRER DE MONTCADA

El 1909, Pablo Picasso va regalar 
un gravat a Isidre Reventós realit·
zat l’any 1905 com a agraïment 
per la seva amistat. La peça, Salomé, 
té un tiratge de només 12 exem·
plars, de manera que «regalar-lo 
va ser una gran mostra de respec-
te», segons Malén Gual, conserva·
dora del Museu Picasso. El mateix 
respecte que van mostrar tota la 
vida els Reventós que, malgrat el 
seu gran valor, mai el van vendre. 
El van conservar igual que el ma·
lagueny va guardar tota la vida a 
la seva col·lecció particular els re·
trats que va fer de Ramon i Jacint 
Reventós, fills d’Isidre, i que van 
formar part de la primera exposi·
ció individual del genial artista a 
Els Quatre Gats, el 1900. 
 Les tres peces s’exhibeixen ara a 
Picasso i els Reventós, la petita exposi·
ció amb què el centre del carrer de 
Montcada «celebra l’amistat que 
van mantenir durant gairebé un se-
gle», apunta Gual, i que també reu·
neix fotografies i llibres il·lustrats, 

a més de les cartes que es van inter·
canviar, vuit de les quals les ha cedit 
la Fundació Picasso·Reventós al mu·
seu per quatre anys renovables. 
 Isidre Reventós, mestre d’obres i 
poeta aficionat, va ser un activista 
cultural de la Barcelona dels segles 
XIX i XX. Casa seva era famosa per 
les tertúlies informals que acollia, ja 
que per allà van passar Isaac Albéniz, 
Ramon Casas, Miguel Utrillo, Santi·
ago Rusiñol, Carles Casagemas, Pau 
Gargallo, Eugeni D’Ors i molts més 
artistes i intel·lectuals de l’època. I 
també Picasso. Per al malagueny, els 
Reventós –sobretot Ramon i Jacint– 
van suposar la porta d’entrada a la 
societat civil barcelonina, i van ser 
també els seus amics de Barcelona. 

A PEU CADA DIA / Recórrer l’exposició 
és recórrer les anades i vingudes de 
la relació que van mantenir. Molt in·
tensa durant els anys de Barcelona i 
els primers viatges de Picasso a París, 
més espaiada quan el malagueny, el 
1917, es va instal·lar definitivament 
a la capital francesa. Ramon va mo·
rir el 1923 però el respecte que sen·

NATÀLIA FARRÉ
BARCELONA

33 Amics 8Ana i Jacint Reventós, amb el retrat que Picasso va fer del seu oncle avi Ramon Reventós. 
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tia l’artista per ell no es va esvair. Pro·
va d’això és el propòsit mostrat per 
Picasso d’editar els contes publicats 
per Ramon Reventós en revistes ar·
tístiques i humorístiques. «Fixa’t si 
estimava el teu oncle que, quan vaig 
tenir la idea de donar-lo a conèixer 
aquí a París, va ser durant la guerra. 
Anava molts dies a la Biblioteca Na-
cional, a peu cada dia, amb els perills 
que això comportava, per copiar 
aquells dos contes, i els vaig copiar 
tots a mà», va explicar al seu dia Pi·

casso al fill de Jacint Reventós. 
 Els contes (El centaure picador i El 
capvespre d’un faune) es van publi·
car el 1947 il·lustrats amb gravats 
del malagueny. Un dels exemplars, 
amb dedicatòria inclosa, va ser en·
viat a Jacint Reventós. El regal va 
donar peu a reprendre la relació, 
refredada amb el pas del temps, 
que es va mantenir fins a la mort 
de Jacint (1968) i va continuar amb 
els fills d’aquest fins a la desapari·
ció del geni, el 1973. H

L’artista va tenir 
sempre present la 
família que li va 
brindar l’accés a 
la societat de BCN

Un segle 
d’amistat
El Museu Picasso documenta la relació que 
va mantenir el malagueny amb els Reventós


