
Ajuntament de Castellar del Vallès
Imatge promocional de l'espectacle.Image not found or type unknown

Imatge promocional de l'espectacle.

Divendres 15 de desembre de 2017

Teatre

"Ciara", de Bohèmia's Produccions

Ciara és tot un repte, un veritable exercici de virtuosisme interpretatiu. Quasi un
thriller on submergir-se en mots poètics i brutals alhora. Una dona forta en un món
d’homes. Filla d’un reconegut criminal, una mena de “Padrino” a l’escocesa.
Refugiada en el món de l’Art, “aïllada” de la delinqüència i del món de gàngsters
del seu pare, però finalment... l’herència vital i familiar que no pot defugir. Ella,
com el quadre de La Geganta que impregna tota l’obra, acabarà despertant com la
gran geganta que és...

Un monòleg de l'escocès David Harrower (autor de peces com Blackbird) escrit,
segons ell, com una declaració d'amor a la ciutat de Glasgow i estrenat al Fringe
d'Edimburg. Àngels Bassas el defineix com “un text molt potent, poètic, crític i amb
molt sentit de l’humor al voltant del món de l’Art, les drogues, la política... i la
delinqüència”.

Autor

David Harrower

Traducció

Yannick Garcia

Direcció

Andrés Lima

Martí Torras

Actriu

Àngels Bassas

Producció

Bohèmia’s

Producció executiva

Cristina Raventós

Durada aprox.

file:///


75 min

Crítiques:

"Bassas es mostra segura i seductora, irònica i sarcàstica, i excel·leix en l’art de
crear un personatge nou amb un to de veu diferent, un gest, una actitud corporal".

Núvol

"Àngels Bassas sedueix. Desgrana el text de David Harrower que està carregat de
sorpreses, de sutures fragmentàries que ajuden a reconstruir una història de sèrie
policíaca".

El Punt Avui

La premsa anglesa ha dit:

"Una història èpica per als nostres dies..."

"Plena de poètica, humor i nauseabunda veracitat, en una obra per a una sola actriu".

"L’extraordinària habilitat de Harrower per fer d’un sol paper una obra d’universal
persistència".

"Ciara és com una caixa de Pandora: una brillant, lírica i agònica expressió d’una
Glasgow amb inversors d’art ignorants, venjatius... barons de la droga..."

Horari | 21:00

Preu | 12 € (10 € menors 25 anys, majors 65 anys, carnet Xarxa de Biblioteques,
socis L’Aula i ETC i Voluntaris per la llengua o per compra anticipada a través
www.auditoricastellar.cat)

Destinataris | Públic general

Organitza | Ajuntament, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Diputació
de Barcelona

Programa | Cicle Nadalenc 2017 i temporada de teatre, música i dansa setembre-
desembre 2017
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