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L
a jove dramaturga, poeta i 
directora Eva Hibernia (la 
Rioja, 1973) concep el teatre 
com «un viatge; un joc amb 

què pretén captar el moviment de 
la vida, sempre agitada i plena d’im-
previstos». D’això tracta el seu nou 
muntatge, La América de Edward Hop-
per, programat dins del Projecte T-6 
que el TNC dedica a la dramatúrgia 
contemporània i que es presenta a 
la Sala Beckett després d’estrenar-se 
al Teatre del Ponent de Granollers. 
«És l’obra d’una poeta amb una plàs-
tica impressionant i una barreja 
d’humor, poesia, surrealisme i filo-

«He volgut captar
el moviment de la 
vida, sempre agitada
i imprevista», diu

La dramaturga Eva 
Hibernia dirigeix un 
laberíntic «viatge 
emocional i joiós»

sofia», valora Sergi Belbel, director 
del TNC. 
 En la seva obra, Hibernia ha vol-
gut plasmar «de manera màgica» 
la interrelació del destí individual 
amb el destí col·lectiu, i ho fa super-
posant tres històries que passen en 
diferents espais i temps. «Habitem 
un laberint, anomenat vida, amb 
portes que a vegades obrim cap a 
llocs desconeguts».   

 L’escenografia de Jon Berrondo si-
tua l’acció en una habitació d’hotel. 
Una parella, Vera (Alicia González) 
i Tomás (Joaquín Daniel) discutei-
xen sobre la fe en les paraules, de les 
quals ell desconfia. Ella comença a 
escriure una història al trobar la mà-
quina Olivetti en què escrivia con-
tes amb el seu germà mort. I el relat 
–el de dos jueus (un pare i la seva fi-
lla) que fugen als EUA durant el na-

zisme– cobra vida amb els mateixos 
actors. Al seu torn, Vera i Tomás es 
traslladen a Amèrica, i allà adopten 
la identitat de dos estranys per po-
der viatjar a racons desconeguts de 
si mateixos. 
 Els dos únics actors es multipli-
quen en sis personatges; i no per es-
talvis de producció, va matisar la di-
rectora, sinó per la mateixa trama 
especular i laberíntica que propo-
sa. «La narrativa em recorda les pel-
lícules de David Lynch. Apel·la a l’in-
conscient, els sentiments de l’espec-
tador», manifesta l’actor Joaquín 
Daniel. Subjau «un missatge espe-
rançador perquè des del joc i la crea-
tivitat ens reinventem i descobrim», 
afegeix González.
 La nova obra d’Hibernia (Una 
mujer en transparencia...) també inci-
deix en el valor de l’escriptura «no 
per fer literatura sinó per fer vida». 
I en la vida, sosté, «passem constant-
ment per diferents gèneres». Per ai-
xò ella barreja intriga, comèdia i 
pinzellades de tragèdia, com una 
mirada a l’holocaust. «Els meus per-
sonatges afronten les coses lletges, 
però en el fons batega l’esperança. 
És un viatge emocional i joiós per 
 conèixer-nos». H 

33Joaquín Daniel i Alicia González, en una escena del muntatge.
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J Encara que Hibernia no aborda 
la biografia d’Edward Hopper 
(Nyack, 1882-Nova York, 1967), sí 
que es va inspirar en «l’inquietant 
i atemporal» treball del pintor 
nord-americà, «en la plasticitat, 
la llum i en elements dels seus 
llenços» per construir la seva 
obra. «Em fascina la poesia de 
Hopper, el seu misteri i la seva 

falsedat. Perquè el que  sembla 
realitat no ho és: la gent seu als 
llits i no s’enfonsen, els vidres 
no tenen reflexos, els carrers 
tumultuosos estan buits... Passa 
com amb la falsedat del món 
teatral». 

J Hibernia va elegir 12 quadros    
(a dalt, Gent al sol) i els va 
ordenar en un calendari. «Això 
em va ajudar a visualitzar el pas 
del temps i emmarcar en l’espai 
les estacions de les emocions i 
els esdeveniments. 
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