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Hedwig Schmidt naceu co nome de
Hansel en Berlín oriental. Ao cumprir
20  anos,  decidiu  cambiar  de  sexo
para casar cun soldado norteameri-
cano  e  escapar  a  Estados  Unidos.
Pero a operación non saíu ben e non
se completou o seu cambio. Tras ser
abandonada polo  seu marido, Hed-
wig  decidiu  formar  unha  banda  de
rock. Pronto namora do mozo Tom-
my Gnosis, que tamén aspira a aca-
dar  a  fama.  Con  todo,  o  raparigo
róuballe as súas cancións. Armándo-
se de valor, Hedwig inicia unha xira
para demostrar a fraude de Tommy e
relatar as súas experiencias.

CRÍTICA DE S. ZACHARECK

En  1998,  John  Cameron  Mitchell  e
Stephen Trask estrearon o seu exu-
berante musical de rock Hedwig and
the Angry  Inch nun  pequeno teatro
do West  Village de Nova York.  E  a
película  que se  fixo a  partir  daquel
espectáculo en 2001 é á vez relevan-
te para os nosos tempos e restaura-
dora, unha obra de enerxía e humor
que sinala  un  camiño  a  seguir.  Hai
traxedia  e  traizón  nesta  historia  da
cantante  Hedwig,  varón  de  nace-
mento cuxa operación de reasigna-
ción de sexo saíu terriblemente mal e
á que o home que ama lle rouba as
súas  cancións  e  convértese  nun
rockeiro de éxito. Pero tamén hai ale-
gría,  redención  e  perdón,  así  como
unha comprensión  dos praceres  de
levar disfraces e máscaras, e do ali-
vio que se pode atopar ao baixar a
garda e aprender a confiar.
a

Ao  longo  de  Hedwig,  o  personaxe

oscila entre os polos de vulnerabili-
dade e rabia. A historia de Hedwig é
desgarradora  e  enfurecedora.  Pero
tamén  é  divertida,  como  pode  ser
calquera traxedia esaxerada. E iso é
a clave: a Hedwig rompéronlle o co-
razón  varias  veces,  pero  sempre
volve loitando e sabe como  conse-
guir o máximo efecto. E tamén o fai
Mitchell.  Como  intérprete,  ten  un
raio na punta dos dedos; como di-
rector, deléitase tanto co brillo como
coa  grandeza  emocional:  Hedwig
pode non ser unha película de gran
orzamento,  pero  non  hai  nada  ta-
caño nin a medias na súa posta en
escena nin no seu estilo.
a

De onde xurdiu esta estraña e mag-
nífica idea? Mitchell e Trask coñecé-
ronse nun voo d'Os Ánxeles a Nova
York en 1989 ou 1990, atopando un
terreo común mentres falaban de ci-
ne e música. Mitchell viu, e adorou,
a  banda  de  Trask,  Cheater,  no
CBGB; máis tarde converteríase na
banda  no  espectáculo  de  Hedwig.
Mitchell,  que  nese  momento  esta-
blecera unha sólida carreira de actor
no teatro,  a televisión e o cinema,
contoulle  a Trask historias  sobre  a
súa  propia  vida,  sobre  o  feito  de
crecer como fillo dun oficial do exér-
cito dos Estados Unidos en Escocia
e Berlín. E transmitiulle a Trask unha
historia da que se namorara, o mito
de Aristófanes do Simposio de Pla-
tón. Segundo o mito, orixinalmente
había tres xéneros entre os huma-
nos: seres masculinos, femininos e
andróxinos. Os humanos eran cria-
turas de gran poder, cada unha con
dúas caras, dous xogos de brazos,
de pernas e de xenitais. Os deuses
estaban  tan  ameazados  por  estes
seres  que  os  cortaron  en  dous.  A
metade  de  cada  humano,  xa  fose
macho, femia ou unha mestura dos
dous, devecería e buscaría a outra
metade que faltaba.  O mito  deu a
Mitchell e Trask o marco para a his-

toria  de  Hedwig.  Trask converteu  o
mito nunha balada incandescente e
inquietante,  The Origin of Love, que
se convertería nunha áncora primeiro
do  espectáculo  escénico  e  máis
tarde da película.
a

Feita para o escenario,  Hedwig é un
magnífico  invento  pop-art:  os  seus
beizos  son  da  mesma cor  brillante
que os zapatos de rubí de Judy Gar-
land n'O mago de Oz;  as súas pál-
pebras están pintadas en tons iridis-
centes  de  cuncha,  como  verías  na
realeza das sereas. Pero os sons que
emerxen  do  fondo  dela  están  to-
talmente espidos. 
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A procura de Hedwig non remata de
forma  ordenada.  Con  todo,  a  súa
historia ten o final máis feliz, un que
a achega a ela e a nós á xenerosi-
dade e á paz. Hedwig and the Angry
Inch estreouse en cines no verán de
2001, só un par de meses antes do
11-S.  Non atopou un  gran  público,
se  xulgamos  pola  súa  recadación.
Pero as persoas que aman a Hedwig
quérena  ferozmente.  O  material  foi
revivido  desde  entón  en  Broadway
(protagonizado por  Neil  Patrick  Ha-
rris) e por varias compañías de xira.
E Mitchell continuou actuando e diri-
xindo: o seu  Shortbus de 2006 é a
película máis amistosa e doce sobre
o sexo en grupo que se fixo nunca.
a

A película de Hedwig sempre desta-
cará como un rexistro duradeiro da
preciosa alquimia entre Trask e Mit-
chell.  Hedwig  and  the  Angry  Inch
non é un himno de identidade senón
unha canción do eu; é diferente. “Hai
enerxías que podemos chamar mas-
culinas e femininas dentro de todos
nós”,  dixo  Mitchell.  “Cando non as
exerces,  tenden a  morrer,  como un
rato nunha parede, e cheiran”. Hed-
wig pídenos atopar esas enerxías e
exaltarnos nelas. Cada pronome que
necesitamos está aí,  dentro  de nós
mesmos.


