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L'espectacle recrea en tres moviments la confrontació interior d'una 
dona destrossada per l'amor 
 
Una espiral, en matemàtiques, és una corba que s'inicia en un punt central i 
s'hi va allunyant progressivament alhora que gira al seu voltant. A Una 
mujer en transparencia tot sembla moure's en espiral. L'obra, escrita i 
dirigida per Eva Hibernia i que es pot veure a la Sala Tallers del Teatre 
Nacional de Catalunya (TNC), és un cicle que ens porta de la mort a la vida. 
 
"Es transita per una muntanya russa d'emocions", diu l'autora, que va néixer
a Logroño i viu a Barcelona des de 1997. En aquesta obra, una dona, Clara, 
expianista, s'ha d'enfrontar a les ferides del passat i assumir les decisions 
que va prendre en un moment de dolor intens. El punt central de l'espiral és 
la mort del seu estimat quan tenia vint anys. 
 
Malgrat aquest element tràgic, Una mujer en transparencia no és una 
tragèdia. "No hi ha només un gènere", explica Hibernia, que reconeix que al 
seu text hi ha elements d'humor, de drama, d'absurd i d'intriga. 
 
Un somni visionari 
 
Una mujer en transparencia comença com una mena de mareig, causat 
potser per les voltes de la vida. Ens trobem en una mena d'estat estrany de 
consciència que podria ser un somni o podria ser l'interior de la protagonista.
En aquest, apareixen tres éssers misteriosos, anomenats "abogados", que 
són ens abstractes relacionats amb la força, l'atzar i els miracles. 
 
De fet, l'obra d'Hibernia és profundament poètica. "Té una veu personal 
pròpia, inclassificable, que explora les fronteres interiors de personatges 
molt potents", diu d'ella Sergi Belbel, director del TNC. 
 
En el muntatge, Hibernia ens porta al passat dels protagonistes i a través 
dels seus éssers divins, els protagonistes, Clara i un noi d'origen àrab, 
s'escapen d'un desenllaç fatal. Tot això passa en el segon dels moviments 
d'aquesta obra. "Moviment s'ajusta més a allò que li passa a la Clara, hi ha 
un moviment enorme cap a la seva metamorfòsi", diu l'autora. 
 
Dues dones en una 
 
En aquest procés en espiral, la Clara es desdobla en dos, la dona que era 
quan tenia 20 anys i la que és ara amb 33, interpretades per dues actrius 
diferents. "És una confrontació entre ella i ella mateixa", explica Hibernia. 
 
Enmig d'aquestes dues dones, apareix el personatge del noi. "El noi és 
testimoni de dues dones enfrontades, s'ofereix a conciliar-les i a estimar-les 
a les dues", afegeix la directora. 
 
En aquest sentit, l'obra representa "un viatge a l'amor", en paraules 
d'Hibernia. Segons l'autora, hi trobem l'amor caòtic, l'amor com astorament 
vital i també com entrega total. 
 
Tots aquests sentiments s'expressen en una escenografia que, com no 
podria ser d'una altra manera, també és en espiral. "És un espai viu, 
dinàmic, oníric i abstracte, que ens serveix per veure molts paisatges 
diferents", explica Hibernia. 
 
Aquesta escenografia està realitzada a partir d'una fotografia d'un TAC que 
es recrea en tres dimensions. "És una pell viva més que també actua i es 
transforma", diu Hibernia sobre l'espai escènic. 
 
"L'embalatge és brutal, té una poètica molt impressionant, una força, una 
terrenalitat molt bèstia", diu de l'obra David Vert, un dels actors d'Una mujer
en transparència. Aquest espectacle colpidor, que forma part del Projecte T6 
de creació escènica, s'estrena el 25 de gener i es podrà veure fins al 17 de 
febrer. 

 
 
 



 


