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LA SALA MUNTANER RECUPERA EL CÈLEBRE CAS DE L’ASSASSINAT DE HILDEGART RODRÍGUEZ

PER PART DE LA SEVA PRÒPIA MARE, UN CRIM QUE VA COMMOURE L’ESPANYA REPUBLICANA

La verge roja ha de ser sacrificada

Què fan els escultors quan
s’adonen que la seva obra, mal-
grat els esforços que hi han
dipositat, no s’ajusta al que ha-
vien previst, encara que només
sigui per una lleugera imper-
fecció? Doncs, si són artistes
de debò, la destrueixen sense
miraments ni sentimentalis-
me, com cal fer sempre amb
una obra fallida. Això ho va
tenir molt present Aurora Ro-
dríguez –i ho va utilitzar com
a argument en defensa prò-
pia– quan li va tocar explicar
per què el 9 de juny del 1933
havia engegat tres trets letals
al cap i un al cor a la seva filla
Hildegart mentre la noia (que
llavors tenia 18 anys) dormia.
Que ningú intenti establir pa-
ral·lelismes entre Aurora Ro-
dríguez i aquella tràgicaMe-
dea que posa fi a la vida dels

seus infants per venjar una
traïció amorosa: aparentment,
les raons de la primera per ac-
tuar com va actuar no tenien
res a veure amb la passió, sinó
amb la decepció del científic
que ha treballat durant anys
en un projecte i ara s’adona

que aquest projecte, no té cap
mena de futur. Hildegart no
era tant la filla d’Aurora com el
seu experiment: una noia nas-
cuda per fer realitat en carn
viva tots els ideals progressis-
tes de la mare, per demostrar
l’eficàcia dels seus mètodes

educatius, per contribuir deci-
didament al triomf del proleta-
riat i a l’alliberament de la do-
na. I el cert és que durant molt
tempsHildegart va satisfer
les esperances de la sevama-
re: tot just complerts dos anys,
la nena ja llegia, i quan en te-
nia disset, ja era llicenciada en
dret, sabia parlar sis idiomes i
havia deixat la seva empremta
al PSOE i al Partit Federal, les
dues organitzacions polítiques
en què havia militat.
Però, què passa quan un sím-

bol de l’alliberament capaç de
donar lliçons de sexologia a les
quinze primaveres vol alhora
alliberar-se de les seves pròpies

R. OLIVER

Vallicrosa (centre) s’enfronta a un dels papersmés importants de la seva carrera.
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cadenes i deixar de ser el pro-
jecte d’algú altre per conver-
tir-se en el seu propi projecte?
Aquesta paradoxa no l’havia
pas previst la brillant i econò-
micament ben situada Auro-
ra. I d’aquesta paradoxa en va
sorgir el drama que, tal com
ho veu Isabel Coixet, si fos una
peça de ficció, només hauria
pogut escriureMary Shelley:
tambéAurora Rodríguez té
quelcomdeDr. Frankenstein.
Una història que va inspirar la
novel·laLa virgen roja a Fer-
nandoArrabal, i la popular pel-
lículaMi hijaHildegart a Fer-
nando FernánGómez.
I que també va donar origen

a l’assaig que la seva autora,
CarmenDomingo, ha transfor-
mat en una peça escènica que
ens permet retrobar-nos amb
la notable actriu Teresa Valli-
crosa, allunyada en aquest cas
dels gransmusicals (Sweeney
Todd, Follies, T’estimo, ets per-
fecte, ja et canviaré) en què
tants cops l’hem aplaudit.

HOY ESTRENO EN CINES

LO MEJOR ESTÁ POR LLEGAR

Apta para todos los públicos.


