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– Com vols que et digui? Perquè el teu nom
real és Hermínia, no?
– Sí. Però aquest projecte va de l’Eva
Lyberten, oi? Doncs digue’m Eva.
Una parteix del trajecte vital d’Eva Lyberten,
model i actriu de cinema eròtic durant els anys
70 i 80. La seva trajectòria professional ens
permet reflexionar sobre la visió que ha estat
majoritària en la tradició de l’art i l’estètica
occidentals a l’hora de mirar i retratar el cos nu
de la dona, i que encara és plenament vigent.
La seva història, tot i ser personal, esdevé
col·lectiva quan la comparteixen altres veus que
acullen i fan seu el relat, i quan dialoga amb
la història del nostre país, especialment amb
l’època del franquisme i la transició. La història
personal i la col·lectiva es teixeixen l’una a l’altra
contínuament, també en aquest espectacle.
Eva Lyberten és un personatge inventat
per ella mateixa per poder-se alliberar de la
família i de la moral imperant, per poder-se
despullar i fer cinema. Al llarg de la seva vida,
aquest mateix personatge de vegades la va
alliberar i de vegades, tot el contrari. La major
part de les tries que fem com a individus
tenen llums i ombres i n’hem de gestionar les
contradiccions. El coratge de mirar-les de cara
i aprendre’n és sovint allò que forja les nostres
identitats d’una manera més íntima i real. L’Eva,
als 61 anys i acompanyada per la saxofonista
i música Mireia Tejero, comparteix les seves
paradoxes i també la celebració d’allò que hem
estat i que encara podem ser, i del desig de
llibertat com a forma de compromís amb el
present i amb els altres.
“Allò que és personal és polític” es carrega
de sentit en la història de l’Eva. Sense que
ella ho vindiqui, s’exerceix en la seva vida, en
la seva manera d’estar en escena i en el seu
cos madur sense discursos, sinó com un gest
vital que respon amb desafiament i alegria al
qüestionament i l’estigma social que encara
avui implica triar opcions vitals o professions
que se surten de la norma social.
Cada vegada és més difícil saber quan som
objectes i quan som subjectes de la nostra
història en una societat que, en general,
s’alimenta de les imatges i, especialment, de
les més íntimes. Serà interessant preguntarnos, abans de començar l’espectacle i també
en acabar, què veiem quan mirem les imatges
d’ella. Com diu el seu relat a l’obra: “Les
imatges canvien amb cada persona que les
mira, diuen més de qui mira que de qui hi surt”.
Raquel Cors
En paraules seves, “Eva Lyberten és un
somni somiat d’una nena de 15 anys que
es va fer realitat a través d’un viatge al món
del cinema, la moda, les performances, els
nus, les poesies, la música.” Hem parlat
amb l’Eva de la mirada teatral sobre ella
mateixa que ens ofereix la Raquel Cors.
Eva, és la primera vegada que puges dalt
d’un escenari?
La primera vegada va ser
interpretant l’obra de teatre
musical Alicia en el país de las
maravillas. Una producció pròpia
presentada a Madrid i a Catalunya.
Què vas pensar quan et van oferir aquest
projecte?
Vaig rebre el correu de la Raquel
ja estant a Espanya (vaig venir pel
casament de la meva filla, quan jo
ja portava 5 anys vivint a Mèxic) i
em vaig quedar sorpresa. Jo soc
molt somiadora i no puc negar
que, de vegades, havia imaginat
l’Eva fent alguna cosa com el
que se’m plantejava a Una... es
complirà aquest somni?, vaig
pensar. Quan vam quedar amb la
Raquel i ens vam conèixer en un
cafè, ens vam mirar i va ser amor
a primera vista: la seva mirada i
que ella tingués l’edat que té em
van convèncer. Perquè sí que hi
havia un requisit per a mi: si havia
de tornar a parlar de l’Eva, que és
un diamant, havia de ser amb algú
que sabés tallar un diamant. Una
va ser una grata sorpresa; el seu
format i direcció m’ha entusiasmat
des de l’inici.

Tenim el poder de cultivar
l’ésser complet que som.
Què et va atraure del sector del cinema
eròtic?
Vivíem en una Espanya acabada
d’estrenar, de noves llibertats, i
com a actriu em vaig convertir
en una part de la transició.
M’interessa del cinema eròtic el
misteri i bellesa que conté el cos
nu, la pell i el seu llenguatge, la
naturalesa de la nostra identitat
veritable quan el deixes veure. Del
cinema eròtic encara avui n’espero
veure obres belles i dignes.
Dignificar l’erotisme és una qüestió
fonamental per a la llibertat.
L’erotisme és universal.
Et consideres feminista?
Soc andrògina. En les meves obres
artístiques, com el Culte femení,
defineixo el nostre poder de
cultivar l’ésser complet que som.
Què t’agradaria que retingués el públic
després de veure l’espectacle?
La transparència i la nuesa de
l’ànima en la meva vida, que alhora
forma part de moltes altres vides.
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