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     Per a un filòleg clàssic –centrat, a més, des de fa anys en l’estudi i docència universitaris de la 
Tradició Clàssica- probablement són moltes les raons que li aconsellen de seleccionar 
escrupolosament els temes sobre els quals reflexionarà, ja sigui en un congrés, com ara mateix, o 
en qualsevol altre fòrum de discussió i anàlisi. Al cap i a la fi, el llegat clàssic és, segons que 
diuen alguns, víctima freqüent –i pensen en l’ús i abús innegable de la mitologia grecoromana- 
d’una llibertat total, de vegades potser excessiva, a fi d’apel·lar al concurs de la saviesa antiga –
lato sensu- en defensa i testimoni d’una veritat o visió particular. Confesso no arrenglerar-me 
amb els qui practiquen –perquè certament n’hi ha- un cert grau de fonamentalisme filològic, més 
enllà fins i tot de les fronteres del necessari rigor propi de qualsevol àmbit d’estudi, inclòs per 
descomptat el de les Humanitats. I ho dic, és clar, perquè la presentació d’aquest breu treball 
sobre una pel·lícula premiada el 2001 en el ja consolidat Sundance Film Festival, reconegut 
internacionalment com el màxim exponent del millor cinema independent o alternatiu americà, 
podria semblar desafortunada, fins i tot entre les nostres files. La sexualitat, també alternativa en 
aquest cas, i la total desinhibició en el plantejament de les seves tesis per part del principal 
protagonista del film, dirigit i interpretat per John Cameron Mitchell, podrien astorar encara –tot 
i que a aquestes alçades m’estranyaria- tant algun espectador com algun integrant d’aquesta o 
qualsevulla altra respectable audiència. Per la meva banda, no cal dir que, si malgrat aquesta mal 
dissimulada captatio benevolentiae he optat per convertir Hedwig and The Angry Inch en 
l’objecte de la meva anàlisi, no és tan sols amb ànim de presentar un material al meu parer 
aprofitable a les nostres aules, sinó també amb el de reflexionar en veu alta –i obert naturalment 
al debat- sobre els reptes que la societat contemporània ens planteja en irrompre sense miraments 
en vedats pretesament reservats per a ús exclusiu de professionals. 
     Quin és l’argument de Hedwig and The Angry Inch?  
 

Hansel és un nen nascut al Berlín Est el 1961, l’any en què fou construït el mur, fill de 
mare berlinesa i d’un soldat americà. Entusiasta del rock des de petit de tant d’escoltar 
l’American Armed Forces Radio, ell mateix n’acaba esdevenint una de les seves estrelles 
destacades. Un soldat americà, que el confon amb una dona, se n’enamora mentre pren el 
sol prop del mur. Hansel li revela immediatament la seva identitat masculina, però a 
Luther sembla no importar-li i li proposa matrimoni a fi que pugui fugir al món 
occidental. L’exèrcit americà el sotmetrà, tanmateix, a un meticulós examen físic, de 
manera que Luther i la seva mare li proposen una operació de canvi de sexe, puix que per 

                                                           
1 Fitxa tècnica: Starring: John Cameron Mitchell, Andrea Martin, Michael Pitt, Miriam Shor and Maurice 
Dean. Screenplay by John Cameron Mitchell, based on his Off-Broadway play. Songs: Stephen Trask. 
Directed by John Cameron Mitchell. 2001, 91 minutes. Website: www.hedwigmovie.com. Hedwig té el 
seu origen en un drag show del 1994 al club rock gay Squeezebox de New York. Mitchell i Stephen 
Trask el van veure i van decidir transformar-lo en un Off-Broadway hit. 
2 Aquest article fou publicat en castellà a les Actas del XI Congreso Español de la S.E.E.C., Madrid: 
Ediciones Clásicas, 2006, pp. 679-690. 
3 Professor titular al Departament de Filologia Grega de la Universitat de Barcelona. Gran Via de les 
Corts Catalanes 585, 08007 Barcelona. Telèfon: 934035996; fax: 934039092; correu electrònic: 
pgilabert@ub.edu; pàgina web personal: www.paugilabertbarbera.com  
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tal de poder escapar ha de deixar “a little something behind”4, i li proposen també que 
adopti el nom matern: Hedwig. La fracassada operació, per potinera, el deixa amb una 
polzada de penis o, el que fóra el mateix,  amb una polzada “emprenyada” –atès l’àmbit 
rocker i el to de les cançons, qualsevulla altra traducció pecaria al meu entendre 
d’angelical. Aquesta no serà la seva única desgràcia, sinó que, un cop arribats a Amèrica, 
Luther l’abandonarà per anar-se’n amb un altre jove bell i ros enmig d’un desolador 
caravaning park a Junction City, Kansas, mentre la televisió retransmet la caiguda del 
mur. Les dues meitats de Berlín s’han reunificat, doncs, però Hedwig, amb el cor 
esquinçat, treballa com a baby-sitter fins que decideix tornar a cantar i ressuscitar la seva 
banda: “The Angry Inch”. Un dels seus membres, Yitzhak, interpretat per una dona 
caracteritzada d’home, Miriam Shor5, és el seu company, bé que la seva veritable altra 
meitat serà un jove, Tommy Gnosis, de qui s’enamora pregonament i a qui ensenya a 
cantar. Tommy descobreix, és clar, la polzada de Hedwig, de manera que la deixa i, 
després de robar-li les cançons i cantar-les ell mateix, esdevé un gran superstar que omple 
grans estadis. Amb ànim de venjança, Hedwig intenta boicotejar el tour musical de 
Tommy, tocant en paral·lel les mateixes cançons amb la seva banda a hotel bars i 
dinning-rooms d’una cadena de marisqueries anomenada Bilgewater’s. Finalment, 
Tommy reconeix Hedwig com autor de les seves cançons, alhora que elogia igualment la 
seva capacitat, fruit de la seva pròpia experiència, de recrear les persones tot reunificant, 
com ho féu amb ell, les parts separades de les seves malparades i esquinçades 
personalitats.  

      
     Atès que la meva comunicació apareix a la secció de Tradició Clàssica i tractant-se de 
recompondre parts separades, s’intueix ja que el mite dels tres gèneres del discurs d’Aristòfanes 
del Simposi de Plató6, més conegut com el mite de l’androgin, és justament el contingut clàssic 
de Hedwig and The Angry Inch, bé que, abans de abordar-lo, serà profitós veure fins a quin punt 
la personalitat de Hedwig és inusual. Aquesta és la lletra, per exemple, de la seva primera cançó:  
 

Hedwig: ‘No em coneixes, Kansas City? Sóc el nou mur de Berlín. Intenta enderrocar-
me! Vaig néixer a l’altra banda d’una ciutat dividida en dos. Vaig creuar la Gran Línia 
Divisòria i ara vinc darrera teu. Enemics i adversaris intenten enderrocar-me. Em vols, 
baby? Et desafio: intenta enderrocar-me. Em vaig alçar de la taula d’operacions del metge 
com Llàtzer de la tomba, i ara tots volen agafar-ne un tros i enderrocar-me. Sang, graffiti i 
escopinades. Enemics i adversaris intenten enderrocar-me. Em vols, baby? Et desafio: 
intenta enderrocar-me’. 

                                                           
4 Totes les citacions correspondran a la versió en DVD d’Entertainment DVD Video. New Line Platinum 
Series, 2001. La traducció al català és meva. 
5 “Volia certament que el món de Hedwig en fos un on la identificació i les categories fossin fluïdes, 
canviants i confuses, com ho són realment a la vida… com a gay que sóc, té molt a veure amb el fet de 
trobar la meva pròpia identitat… Vaig pensar que una manera d’expressar aquesta fluïdesa fóra que una 
dona interpretés el paper de marit de Hedwig, Yitzhak, interpretat per Miriam Shor. No interpreta un 
transsexual, sinó un home que vol vestir-se com una dona, fet aquest que la gent troba confusing” (I 
certainly wanted Hedwig’s world to be one where identification and categories are fluid, changing, and 

confusing, as they are, really, in life… as a gay man, it was very much about finding my own identity… I 

tried to help the piece express some of that fluidity is to have a woman play Hedwig’s husband, Yitzhak, 

played by Miriam Shor. And she doesn’t play a transsexual; she plays a man who wants to dress as a 

woman, which some people find confusing) (Pop Matters Film. Interview with John Cameron Mitchell, 
writer/director/star of Hedwig and The Angry Inch by Cynthia Fuchs. 
www.popmatters.com/film/interviews/mitchell-john-cameron.html.) 
6 189d-193d. 



 3 

Yitzhak: ‘El 13 d’agost del 1961 es construí un mur al centre de la ciutat de Berlín. El 
món quedà dividit per una guerra freda, i el Mur de Berlín fou el símbol més odiat 
d’aquella divisió. Damunt seu insults, graffiti i escopinades. Pensàvem que el mur 
romandria sempre i ara ja no existeix. Ja no sabem qui som. Senyores i senyors, Hedwig 
és com el mur, dret davant de vostès com una línia divisòria entre l’est i l’oest, 
l’esclavitud i la llibertat, l’home i la dona… Intentin enderrocar-la, però, abans de fer-ho, 
han de tenir present que...’. 
Hedwig: ‘No hi ha gran diferència entre un pont i un mur. Sense mi entremig, babe … no 
fores res en absolut’.  
Coro: ‘Enemics i adversaris intenten enderrocar-me. Em vols, baby? Et desafio: intenta 
enderrocar-me. Des de Berlín Est a Junction City. Hola New York! Hola Missouri! Què? 
Vols enderrocar-me? Au, enderroca’m!’. 
Hedwig: ‘Don’t you know me, Kansas City? I’m the new Berlin Wall. Try and tear me 

down! I was born on the other side of a town ripped in two. I made it over the Great 

Divide, now I’m coming for you. Enemies and adversaries, they try and tear me down. 

You want me baby, I dare you. Try and tear me down. I rose from off of the doctor’s slab 

like Lazarus from the pit. Now everybody wants to take a stub and decorate me. Blood, 

graffiti, and spit. Enemies and adversaries, they try and tear me down. You want me baby, 

I dare you. Try and tear me down’. 

Yitzhak: ‘On August 13, 1961, a wall was erected down the middle of the city of Berlin. 

The world was divided by a cold war, and the Berlin Wall was the most hated symbol of 

that divide. Reviled, graffiti, spit upon. We thought the wall would stand forever and now 

it’s gone. We don’t know who we are any more. Ladies and gentlemen, Hedwig is like that 

wall, standing before you in a divide between East and West, slavery and freedom, man 

and woman… you can try and tear her down, but, before you do, you must remember one 

thing’.  

Hedwig: ‘Ain’ much of a difference between a bridge and a wall. Without me right in the 

middle, babe, wow!, you would be nothing at all’.  

The band: ‘Enemies and adversaries, they try and tear me down. You want me baby, I 

dare you. Try and tear me down… From East Berlin to Junction City. Hello, New York. 

Hello, Missouri. What? You wanna try and tear me down? Come on and tear me down!’. 
 

 

     El món sencer i no només Berlín vibrà amb la caiguda del mur més odiat, del mur de la 
vergonya, fred suport de graffiti enfurismats, diana de tots els insults i escopidora de Berlinesos 
fastiguejats. Seccionador d’una única comunitat i causa d’innombrables drames de separació, 
¿qui gosaria reivindicar-lo en positiu com a ensenya i símbol? Hedwig, en canvi, s’alça enèrgic 
des d’alguna cosa més que una taula d’operacions o, el que fóra el mateix, des de l’abisme de la 
pèrdua dels seus òrgans sexuals, de l’abandonament del seu país i de la seva ciutat natal, i de la 
ràpida infidelitat d’un fals espòs i amant. Hedwig irromp en el món com un mur ferm impossible 
d’abatre malgrat haver estat construït amb materials de demolició. Com el Zeus del mite platònic 
implacable contra tot tipus d’arrogàncies7, Hedwig esdevé, amb un orgull en el seu cas 

                                                           
7 Plató. Simposi 190b-d: Per tant, (els antics tres gèneres) eren terribles quant a vitalitat i força, i superbs, i 
atemptaren contra els déus, i allò que Homer diu d’Efíaltes i Oto, es diu també d’ells: que intentaren pujar 
al cel per atacar els déus. Consegüentment, Zeus i els altres déus deliberaven què els calia fer i dubtaven. 
En efecte, ni podien matar-los i fer desaparèixer el seu llinatge fulminant-los com ho feren amb els 
gegants –perquè aleshores desapareixerien els honors i sacrificis que rebien de part dels homes-, ni podien 
tolerar-ne la insolència. Zeus, doncs, després de pensar-s’ho molt, diu: ‘Em sembla que tinc la manera, 
deia, que hi hagi homes i que, pel fet d’esdevenir més febles, deixin de ser insolents’. ‘Ara, doncs’, deia, 
‘els tallaré en dues parts a cadascun i, alhora que seran més febles, alhora també ens seran més útils per 
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plenament justificat, la línia divisòria que molt pocs gosen creuar. En ella s’hi ajunten home i 
dona, est i oest, etc. i, gràcies a la seva imatge –car Hedwig és sobretot una icona-, es comprèn 
finalment la paradoxa d’un mur que unifica i no pas divideix, Ell, autèntic pont d’unió situat just 
entremig i sense el qual ningú no és res ni hi ha salvació possible, com quan a una ciutat fluvial 
la destrucció de la guerra li pren el cordó umbilical que l’ha mantingut i el manté amb vida.  
     Ho ha dit amb tota la fúria de la qual el rock és capaç, talment com, a un espectador 
escandalitzat que li pregunta per què porta pells d’animals: ‘Quina pobra i dissortada criatura ha 
hagut de morir perquè tu puguis portar això?’ (‘What poor, unfortunate creature had to die for 
you to wear that?’), li respon: ‘La meva tia Trudy’ (‘My aunt Trudy’). Amb ràbia afirma també: 
‘La meva operació de canvi de sexe fou una potineria; el meu àngel custodi s’adormí i no vigilà, 
i ara tot el que tinc és un entrecuix de nina Barbie… Tenia sis polzades; menys cinc, tinc una 
polzada emprenyada8...’ (‘My sex change operation got botched, my guardian angel fell asleep 
on the watch, now all I’ve got is a Barbie doll crotch… Six inches forward, five inches back, I 

got an angry inch’). No obstant, encara que desafiï tot el món, nasqué a una ciutat cruelment 
segmentada i ell mateix ha perdut quelcom més que les cinc sextes parts del seu sexe. L’envaeix 
el desig d’allò que ara li manca, l’envaeix éros9, i el gran mite occidental de l’origen de l’amor 
ve a ajudar-lo10. Així ho canta, alhora que les imatges donen pas als dibuixos animats d’Emily 
Hubley:                     

                                                                                                                                                                          
raó d’haver augmentat en nombre. I caminaran drets sobre totes dues cames. Però, si encara semblaven 
insolents i no volien captenir-se’, deia, ‘els tallaré de bell nou en dos, de manera que caminaran a peu 
coix sobre una sola cama’ -la traduccions del Simposi són meves seguint l’edició de J. Burnet, Platonis 
Opera, vol. 2. Oxford: Clarendon Press, 1901, rpr. 1991. 
8 Heus aquí alguna altra petita mostra: ‘L’any en què vaig néixer es construí el mur i molta gent decidí de 
traslladar-se a l’oest per tal de ser lliure. La meva mare em posà en un carretó i es dirigí a l’est… passava 
la major part del temps escoltant l’American Armed Forces Radio: ‘Som monstres. Seguim el codi dels 
monstres… Fem el que ens plau. Som dolents’ (‘The year I was born. The wall went up and many people 
decided to move west to freedom. Mother threw me into a wheelbarrow and headed east… Most of my 

time was spent listening to American Forces Radio: ‘We are freaks. We follow the code of freaks… We do 

what we please… We are bad’). O: ‘… vaig canviar de nom i vaig assumir la meva disfressa. Tinc una 
polzada emprenyada. La meva mare em va fer pits d’argila; el meu promès… m’arrossegà un dia fins a 
casa del metge. Tinc una polzada emprenyada … quan em vaig despertar sagnava, sagnava pel tall de 
l’entrecuix. És el meu primer dia com a dona i ja tinc la regla’ (‘… I changed my name and assumed a 
disguise. I got an angry inch… My mother made my tits out of a clay, my boyfriend… he dragged me to 

the doctor one day. I’ve got an angry inch…. When I woke up from the operation, I was bleeding down 

there. I was bleeding from the gash between my legs. It’s my first day as a woman. Already it’s that time 

of the month’).   
9 Recordeu, per exemple, el Simposi 200e: ‘¿no és éros en primer lloc amor –o desig- de quelcom i, en 
segon, del que li pugui mancar?’, demana Sòcrates a Agató (ἔστιν ὁ ῎Ερως πρῶτον μὲν τινῶν, ἔπειτα 

τούτων ὧν ἂν ἔνδεια παρῇ αὐτῷ;). 
10 “Els mites d’origen. La gent està interessada a saber quin és l’origen de les nostres necessitats, i a no 
estar sols. Això és important en qualsevol cultura, però és sobretot un mite occidental, i Plató és realment 
l’inici de la Cultura Occidental… El mite fou recollit pels cristians gnòstics que insistiren en la idea… de 
l’altra meitat… No cal que necessitis estar amb aquest algú tota la vida, per sempre, però és necessari que 
Hedwig trobi Tommy. Precisament perquè és la seva meitat, això no significa que hagin d’estar junts 
sempre … Hedwig és la suma de tots aquells amb els quals es trobà més que no pas la idea que ell 
incorporà quelcom de cadascú” (“Origin myths. People are interested in where our needs come from, and 
in not being alone; that’s important in every culture. But this is a particularly Western myth, and Plato is 

the beginning of Western culture… The myth was picked up by the Gnostic Christians, who were really 

into this idea of… the other half… It’s not necessary that you need to be with that someone forever, but 

it’s necessary that Hedwig meets Tommy. Just because he’s her other half doesn’t mean that they’re 

going to be together forever… she’s the sum of everyone she meets, rather than the idea that they took a 

piece”) (Ibidem). 
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‘Quan la terra encara era plana i els núvols eren de foc, i les muntanyes s’alçaven fins al 
cel, o més amunt fins i tot, els homes vagarejaven per la terra com grans bótes rodants. 
Tenien quatre braços, quatre cames, dues cares, els ulls de les quals miraven des d’un cap 
gegantí, de manera que podien observar tot el que hi havia al seu voltant. Parlaven i 
llegien alhora i mai no saberen res de l’amor. Fou abans de l’origen de l’amor. Aleshores 
hi havia tres sexes, un que tenia l’aspecte de dos homes units amb cola per l’esquena. 
Eren els anomenats fills del sol, que se li assemblaven en forma i corpulència. Els fills de 
la terra semblaven dues joves enrotllades formant una unitat. I els fills de la lluna 
semblaven una forquilla damunt d’una cullera. Aquests darrers eren en part sol, en part 
terra, en part fill, en part filla. Ah! L’origen de l’amor. Aleshores els déus temeren la seva 
força i orgull i Thor digué: ¿Els mataré amb el meu martell com vaig matar els gegants’. 
Però Zeus digué: ‘No, deixa més aviat que faci servir el meu llamp com si es tractés 
d’unes tisores, com quan amputo les cames de les balenes i als dinosaures els converteixo 
en llangardaixos’. Agafà alguns llamps, esclafí el riure i digué: ‘Els tallaré de dalt a baix 
per la meitat i els convertiré en dues meitats’. I núvols de tempesta es reuniren tot creant 
grans llamps. El foc baixà del cel en forma de llamp, com talls ardents de navalla, i 
tallaren la carn dels fills de sol, de la lluna i de la terra. I un déu indi cosí la ferida tot 
estirant la pell del ventre i fent un forat que ens recordés el preu que havíem pagat. I 
Osiris i els déus del Nil crearen una gran tempesta huracanada i ens dispersaren en mig 
d’un diluvi de pluja i vent, d’un mar d’onades gegantines. I, si no ens captenim, ens 
tallaran de bell nou i caminarem a peu coix i mirarem amb un sol ull. La darrera vegada 
que et vaig veure, havíem estat tallats en dues parts, tu em miraves i jo et mirava. Tenies 
un aire familiar. No podia reconèixer-te, perquè tenies sang a la cara. Jo tenia sang als 
ulls. Però vaig poder saber per la teva expressió que el dolor de la teva ànima era el 
mateix que el meu, que el dolor que parteix el cor en línia recta l’anomenem amor. Era 
una tarda fresca i fosca, fa temps, quan, per causa de la mà poderosa de Júpiter, ens 
convertírem tristament en criatures de dues cames. Aquesta és la història de l’origen de 
l’amor’11.             
‘When the earth was still flat and clouds made of fire and mountains stretched up to the 

sky, sometimes higher, folks roamed the earth like big rolling kegs. They had two set of 

arms, they had two sets of legs, they had two faces peering out of one giant head, so they 

could watch all around them. As they talked while they read, and they never knew nothing 

of love. It was before the origin of love. Now there was three sexes then. One that looked 

like two men glued up back-to-back. They’re called the children of the sun, similar in 

shape and girth. The children on earth. They looked like two girls rolled up in one. And 

the children on the moon looked like a fork shoved on a spoon. They were part sun, part 

earth, part daughter, part son. Aah! The origin of love. Now the gods grew quite scared 

of our strength and defiance, and Thor said: ‘I’m gonna kill’em all with my hammer like I 

killed the giants’. But Zeus said: ‘No, you better let me use my lighting like scissors, like I 

cut the legs off the whales, Dinosaurs into lizards. And then he grabbed up some bolts, he 

let out a laugh and said: ‘I’ll split them right down the middle, gonna out them right up in 

                                                           
11 Compareu-ho amb Simposi 191 b-d: ‘Així, doncs, després que la naturalesa (humana) fou seccionada 
en dues parts, cada meitat, puix que enyorava la seva, s’hi reunia i, tot abraçant-se i enllaçant-se els uns 
amb els altres perquè desitjaven esdevenir un ésser únic, morien de fam o de qualsevulla altra mancança 
pel fet de no voler fer res els uns separadament dels altres... Des d’aleshores, per tant, el desig que els uns 
tenen dels altres és certament connatural als homes, restablidor de l’antiga naturalesa, i de dos éssers 
intenta crear-ne un de sol, així com guarir la naturalesa humana’.   
 
 



 6 

half’. And the storm clouds gathered above into great bolts of fire. And then fire shot 

down from the sky in bolts, like shining blades of a knife, and they ripped right through 

the flesh of the children of the sun and the moon and the earth. And some Indian god 

sewed the wound up into a hole and pulled it round to our bellies to remind us the price 

we pay. And Osiris and the gods of the Nile gathered up a big storm to blow a hurricane 

to scatter us away, in a flood of wind and rain, a sea of tidal waves to wash us all away. 

And, if we don’t behave, they’ll cut us down again, and we’ll be hopping around on one 

foot looking through one eye. The last time I saw you, we’d just split in two, you was 

looking at me, I was looking at you. You had a way so familiar. I could not recognise, 

cause you had blood on your face and I had blood in my eyes. But I could answer by your 

expression that the pain down in your soul was the same as the one down in mine. That’s 

the pain that cuts a straight line down through the heart, we call it love. We wrapped our 

arms around each other, tried to shove ourselves back together, we were making love, 

making love. It was a cold, dark evening such a long time ago, when, by mighty hand of 

Jove, it was a sad story how we became lonely two-legged creatures, the story of the 

origin of love, that’s the origin of love’. 

 
     Terra plana, núvols de foc; muntanyes més altes que el cel; dos homes units amb cola per 
l’esquena; fills de la lluna que semblaven una forquilla damunt d’una cullera; unes vegades Zeus 
i d’altres Júpiter; Thor, Osiris i un déu indi hàbil a fer anar l’agulla; dinosaures convertits en 
llangardaixos i l’amenaça d’haver de mirar amb un sol ull a més de caminar a peu coix. No cal 
dir que, com a filòlegs clàssics, podríem posar el crit al cel davant de l’ús excessivament lliure 
d’un mite antic –mite filosòfic, a més-, i denunciar indignats i orgullosos de la nostra akríbeia el 
seguit d’afegits, inexactituds, anacronismes i aquesta agosarada barreja de déus i cultures que 
podria semblar més un foll collage que no pas un clàssic fenomen sincrètic. Però un judici més 
equànime hauria de permetre’ns reconèixer que el guió de Cameron Mitchell i les cançons de 
Stephen Trask exhibeixen al meu parer una correcta intel·lecció no només del mite platònic i de 
la seva gran aplicabilitat, sinó també del sentit global del Simposi. Com ja va assenyalar André 
Comte-Sponville en aquell magnífic assaig intitulat Petit tractat de les virtuts en el seu darrer 
capítol dedicat a l’amor, la vertadera oposició la defineixen Aristòfanes, parlant-nos de 
completesa i dient-nos sobre éros el que voldríem sentir, creure o somiar, i Diotima-Sòcrates 
amb la seva tesi de l’amor-mancança12:  
 

“... què hi ha de més improbable, què de més miraculós, què de més contrari a la nostra 
experiència quotidiana, que aquests dos éssers que en fan un de sol?… Cal ser dos, per fer 
l’amor… i és en això que el coit, lluny d’abolir la solitud, la confirma. Els amants ho 
saben bé. Les ànimes potser es podrien fondre, si existissin. Però són els cossos els que es 
toquen, s’estimen… Ja Lucreci va descriure… aquesta fusió que es cerca… però que mai 
no es troba”13. 
“… quoi de plus improbable, quoi de plus miraculeux, quoi de plus contraire à notre 

expérience quotidienne, que ces deux êtres qui n’en font qu’un?… Il faut être deux pour 

faire l’amour… et c’est en quoi le coït, loin d’abolir la solitude, la confirme. Les amants 

le savent bien. Les âmes pourraient se fondre peut-être, si elles existaient. Mais ce sont 

des corps qui se touchent, qui s’aiment… Lucréce a bien décrit… cette fusion qui se 

cherche, parfois, souvent, mais qui jamais ne se trouve”
14
.  

                                                           
12 El paral·lelisme temàtic del tractat amb Hedwig and The Angry Inch l’assenyalà ja Richard Wells: 
www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/B00005QW5X/002-4133350-2312043?v=glance. 
13 A. Comte-Sponville. Petit tractat de les grans virtuts. Barcelona: Columna Assaig, 1996, p. 260; 
Lucreci. De rerum natura, IV, 1105-1112.  
14  Comte-Sponville, A. Petit traité des grands vertus. Paris: PUF, 1995, pp. 303-04. 
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     Doncs bé, Cameron Mitchell, és conscient tant del somni com de la realitat:  
 

“... el mite de l’origen de l’amor és tan important perquè em diu que hi ha algú que pot 
completar-me... / Si tens el cor trencat i vius en el món real, saps perfectament que una 
persona no pot completar-te encara que ho desitgis molt… Per més que intimis amb una 
persona, mai no et convertiràs en una amb ella. És com quan diem que l’anhel és més 
important que la possibilitat”15. 
“… the myth of the origin of love is so important, because it tells me that there’s someone 

who can complete me… / The heartbreak being, if you live in the real world, you know 

that one person cannot complete you, no matter how much you want it… But you never 

will, no matter how hard you hold onto someone, become one person… It’s like the 

yearning is more important than the possibility”.  
 
     Hem transitat, per tant, de la completesa a la mancança i el desig subsegüent (éros), 
d’Aristòfanes a Diotima-Sòcrates, o de bell nou en paraules de Comte-Sponville: “Ja no es tracta 
de l’amor tal com el somiem, l’amor satisfet i que satisfà, l’amor de color de rosa: és l’amor tal 
com és… estranya barreja de dolor i de joia… la veritable passió, la que enfolleix i esquinça… la 
que exalta i empresona”16 (“Ce n’est plus l’amour tel qu’on le rêve, l’amour comblé et comblant, 
l’amour à l’eau de rose: c’est l’amour tel qu’il est, dans sa souffrance féconde… c’est la 

passion, la vraie, celle qui affole et déchire… celle qui exalte et emprisonne”
17
). O en paraules 

del professor Lewis de Shadowlands de Richard Attenborough, tan lluny de la sensibilitat i el to 
de Hedwig and The Angry Inch: 
 

‘El capoll perfecte de la rosa –es refereix al Roman de la Rose- és una imatge de l’amor 
cortès; la seva qualitat essencial és que no pot aconseguir-lo. El gaudi més intens no 
consisteix a tenir, sinó a desitjar. Gaudi que mai no minva; èxtasi etern que només és teu 
quan el que més desitges és fora del teu abast. La felicitat eterna només s’experimenta 
quan el que més desitges no és al teu abast’18.  
‘The perfect rosebud is an image of the courtly love, its one essential quality is its 

unattainability. The most intense joy lies not in the having but in the desiring. Delight that 

never fades, Bliss that is eternal, is only yours when what you most desire is just out of 

reach’. 
      
     En realitat, la completesa la descobríem abans en el desafiant “Hedwig mur o pont”, nexe 
entre dos pols oposats que en ell es reuneixen fins a identificar-se. L’altre, dubitatiu i enyorat, 
podria despertar sens dubte la solidaritat de tots els amants:  
 

‘És evident que he de trobar la meva altra meitat, però, és ell o ella? Quin aspecte té 
aquesta persona? És idèntica a mi o en un cert sentit complementària? Té la meva altra 
meitat el que jo no tinc? Tingué… sort, amor? Fórem separats realment a la força o fugí 
corrent? O em sentia incòmode amb aquesta persona? I, pel que fa al sexe, és com si ens 
uníssim de bell nou? O, poden realment dues persones arribar a ser una de sola?’.   
‘It is clear that I must find my other half, but is it a he or a she? What does this person 

look like? Identical to me? Or somehow complementary? Does my other half have what I 

don’t? Did he get … The luck? The love? Were we really separated forcibly or did he just 

                                                           
15 Ibidem. 
16 Op. cit., p. 263-4. 
17 Op. cit., pp. 307-8 
18 Amb guió de William Nicholson. 
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run off… ? Or did I with this person embarrass me? What about sex? Is that how we put 

ourselves back together again? Or can two people actually become one again?’. 

 
     La seva és una mancança per excés de generositat, cosa que demostraria que, tot i no haver 
protagonitzat cap episodi d’arrogància extrema, de hýbris, un bon nombre de Zeus o Júpiters 
carnissers l’han anat tallant a discreció tot al llarg de la seva vida. La sutura ha salvat la seva 
imatge –continua essent una icona-, però el resultat final, fruit de recomposicions múltiples, poc 
o res té a veure amb la completesa enaltida al mite de l’origen de l’amor: 
 

‘Vaig néixer a l’altra banda d’una ciutat dividida en dues parts i, per més que ho intenti, 
acabo black and blue. Em vaig alçar de la taula d’operacions del metge, vaig perdre un 
tros del meu cor. Ara tot el món em talla en parts. En vaig donar una a la mare, al meu 
marit, a l’estrella del rock… i se’n va anar. Tot jo estic cosit, una navalla esmolada talla i 
deixa un mapa de cicatrius en el meu cos, i tu pots seguir les línies del mapa de dolor que 
l’envaeix, un collage. Tot jo estic cosit, un montage…’.  
‘I was born on the other side of a town ripped in two, and no matter how hard I try, I end 

black and blue. I rose from off of the doctor’s slab, I lost a piece of my heart. Now 

everyone gets to take a stab, they cut me up into parts. I gave a piece to my mother, I gave 

a piece to my man, I gave a piece to the rock… and ran. I’ve got it all sewn up, a 

hardened razor cut, scar map cross my body, and you can trace the lines through 

misery’s designs that map across my body, a collage. I’m all sewn up, a montage…’. 

 
     Hedwig troba Tommy i se n’enamora; el reconeix a fi de comptes com la seva altra meitat. 
L’anomena Tommy Gnosis, “el terme grec per coneixement” i Hedwig-Cameron saben bé per 
què. El jove creu en l’amor etern, en Jesús i en Eva, sobretot en l’Eva que encara era a l’interior 
d’Adam en el paradís, i també en l’Eva que menjà la poma perquè volia conèixer el bé i el mal i 
després volgué que Adam participés també del seu tresor: (Tommy) ‘Hedwig, em donaries tu la 
poma?’ (‘Hedwig, would you give me the apple?’). O bé: ‘Quan Eva fou separada d’ell, això 
significà la pèrdua del paradís. Així que, quan hi entri de bell nou, el paradís serà reconquerit’ 
(‘When she was separated from him, that’s when paradise was lost. So when she enters him 

again, paradise will be regained’). (Hedwig) ‘Como vulguis, estimat, simplement besa’m quan 
ho facis’ (‘However you want it, honey. Just kiss me while we do it’). Sortosament, el testimoni 
de Cameron ens estalvia especulacions arriscades:  
 

“La visió de Tommy del Gènesi és en part meva, de quan el vaig sentir per primera 
vegada essent un nen. Em demanava: ‘Per què Déu es mostra tan molest pel fet que tu 
vulguis saber quelcom o menjar la poma? Per què ha de ser dolent això?’. Mai no ho vaig 
entendre… A la tradició gnòstica, hi ha relació entre Eva i Jesús com introductors de 
coneixement... I la força superior era una força andrògina, de la qual Eva i Jesús són 
manifestacions. I aquesta idea d’Adam i Eva estan junts i separats; la separació fou el 
problema”19. 
“Tommy’s view of Genesis kind of echoes mine, when I first heard it as a kid. I was like, 

“Why is God so upset that you wanted to know something, or eat of the apple? Why is 

that a bad thing?” I never understood that… In the Gnostic tradition, Eve is connected to 

Jesus, as the knowledge-giver… And the overarching force was an androgynous force, 

and Jesus and Eve are manifestations of that. And this idea of Adam and Eve being 

together and separating --the separating was the problem”.  

 

                                                           
19 Ibidem. 
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     Consegüentment, és clar que, bé que distants en el temps, Eva-Jesús, dona-home, creen la 
completesa anhelada i d’alguna manera encarnada en tots els Hedwig que hi ha hagut, 
m’imagino que per a escàndol i provocació dels defensors d’una identitat estrictament masculina 
de Jahvè. Sigui com sigui, i com assenyala molt bé el professor Josep Montserrat Torrents, 
reconegut especialista en la matèria: “El androginismo es uno de los modelos míticos de la 
coincidentia oppositorum. Dioses andróginos aparecen en diversas religiones... pero es en el 
gnosticismo donde aparece por primera vez el androginismo integrado en un sistema filosófico-
teológico...”20. 
     Hedwig and The Angry Inch acaba d’una manera que m’imagino que complauria l’assagista 
Comte-Sponville. La darrera escena ens mostra Hedwig, després d’un concert, gairebé 
“arrossegant-se en” i “arrossegant” la solitud que acompanya tot ésser humà, mancat d’alguna 
cosa que tal vegada arribarà en una altra dimensió. Diotima-Sòcrates serien, doncs, els 
triomfadors o, el que fóra el mateix, la crua realitat s’imposa a la ficció interessada. Però 
Aristòfanes resta igualment “integrat”, ja que certament hi ha hagut completesa, a l’abast 
d’alguns si més no, mestres pel que sembla en l’art de restaurar el mapa humà sovint tan 
esquinçat i fins i tot trencat. Com assenyalava ja en presentar l’argument de la pel·lícula, Tommy 
“Gnosis” es reconcilia finalment amb Hedwig; és a dir, “coneix” per primer cop la magnitud del 
seu error:         
 

‘... perdona’m perquè no vaig saber, ja que només era un jove, que tu eres molt més del 
que un déu podia planejar, més que un home o una dona. Ara m’adono de tot el que vaig 
agafar de tu i que, quan tot comença a trencar-se, tu reculls els trossos i mostres a aquesta 
ciutat quelcom nou i bell. Tu creus que la sort t’ha abandonat… però pot ser que no hi 
hagi res en el cel sinó aire, i que no hi hagi cap designi místic ni amant còsmic 
preassignat…’.  
‘… forgive me for I did not know, cause I was just a boy, you were so much more than 

any god could ever plan, more than a woman or a man. Now I understand, how much I 

took from you, that when everything starts breaking down, you take the pieces off the 

ground, show this wicked town something beautiful and new. You think that luck has left 

you… but maybe there’s nothing up in the sky but air, and there’s no mystical design, no 

cosmic lover preassigned…’. 

 
     Molts van abusar d’ell, i ell és també la suma de tots els qui conegué. No hi fa res, Hi ha lloc 
per a l’orgull que s’apressa a oferir al seu company, Yitzhak, i a d’altres estrelles del rock & roll, 
la completesa de les quals s’assembla al cercle perfecte que formen els solcs d’un disc de 45 
revolucions:  
 

‘... has de saber en la teva ànima... que est un tot, i que brilles com l’estrella més 
brillant… i dones voltes com un disc de 45 revolucions... i Tina, Yoko, Aretha... i jo 
mateixa, i totes les estranyes rock & rollers, sabeu que ho feu bé, de manera que doneu-
vos les mans aquesta nit… Alceu-les ara’.  
‘… know in your soul… that you’re whole, and you’re shining like the brightest star… 

and you’re spinning like a 45… and Tina, and Yoko, Aretha… and me, and all the strange 

rock and rollers, you know you’re doing alright, so hold on to each other, you gotta hold 

on tonight… Lift up your hands, now’. 

                                                           
20 Los Gnósticos I. Madrid: Clásicos Gredos, nº59, p. 94, nota 13. Cal afegir que John Cameron Mitchell 
assenyala igualment que “l’androgínia és tradicional en el rock o fins i tot entre la gent del blues. Des de 
Little Richard al llarg dels andrògins britànics, Mick, Elton y Bowie, fins ara, sempre ha existit aquesta 
tradició” (androgyny is traditional in rock, or blues people even. From Little Richard through the British 
androgynes, Mick and Elton and Bowie, through to now, there’s always been that tradition ) (Ibidem). 
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     Desinhibida i provocadora, com correspon a més a una pel·lícula de caràcter alternatiu, 
Hedwig and The Angry Inch envaeix sense cap mena de rubor ni complex– que potser n’hauria 
de tenir?- un àmbit per accedir al qual la Filologia Clàssica exigiria sens dubte millors 
credencials. Tanmateix, John Cameron Mitchell i Stephen Trask, lluny del que alguns podrien 
qualificar apressadament de “frivolitat” i “calculat escàndol”, saben qüestionar tot tipus de 
dogmes respecte de la sexualitat, el gènere i la identitat, tot endinsant-se així en els aspectes més 
recòndits i enigmàtics de la personalitat humana. I és aleshores quan tota la capacitat de 
suggeriment del mite i l’esforç mental que demana per construir la imatge que encara no existeix 
apareix un cop més com un dels presents més valuosos llegats per l’Antiguitat. Davant d’aquest 
tribut contemporani a la saviesa antiga, basada sovint en el mite però sempre racional –i ho 
advertia en encetar la meva comunicació-, em decanto clarament per l’agraïment, alhora que 
prefereixo conduir l’anàlisi, com crec haver-ho intentat si més no, pel camí de l’equanimitat i del 
respecte.  
              
  
 
                  
 
 


