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Q uan era petit el meu 
pare ja em semblava 
un monstre, encara 
que des del meu llitet 

de nen no pogués saber la violèn-
cia que usava amb la meva mare”. 
Aquesta és una de les moltes re-
velacions contingudes a Yo soy 
mi propia mujer, l’autobiografia 
de Charlotte von Mahlsdorf 
(1928-2002), una dona atrapada 
en el cos d’un home la vida de la 
qual il·lustra molt bé la persecu-
ció a què van ser sotmesos els 
homosexuals i transsexuals a 
Alemanya en temps del nazisme 
i, més tard, del comunisme.

 Una persecució que va comen-
çar a casa seva mateix, quan 
Charlotte era un nen que es deia 
Lothar i el seu pare, un nazi recal-
citrant, l’increpava per les seves 
inclinacions femenines –“de les 
meves companyes de classe no-
més m’interessaven els vestits”, 
recorda von Mahlsdorf a les seves 
memòries–. Encara que va comp-
tar sempre amb el suport de la 
mare, Lothar no suportava els 
atacs verbals i físics del seu pro-
genitor i un dia, després d’una 
brutal discussió, el va assassinar. 
Tenia 16 anys i havia derrotat el 
monstre.

El parricidi va forçar el seu in-

ternament en correccionals i cen-
tres psiquiàtrics, però amb el final 
de la segona guerra mundial i la 
caiguda del Tercer Reich, Lothar 
va decidir alliberar el seu verda-
der jo i es va transformar en 
C h a r l o t t e ,  e s f o r ç a d a  c o l -
leccionista d’objectes quotidians 
–que ella mateixa va anar reco-
llint entre la runa de les vivendes 
bombardejades a Berlín–, amant 
d’homes madurs i una dona d’in-
tensa vida social i cultural, moltes 
vegades clandestina. El règim 
comunista de la RDA tampoc to-
lerava la diferència.

La biografia de Charlotte von 
Mahlsdorf, però, està farcida de 
clarobscurs, de llums i ombres 
que perfilen un retrat paradoxal 
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estricta caracterització JOEL JOAn és cHARLOTTE, nAscudA LOTHAR, VOn mAHLsdORf

Doug Wright va 
guanyar el Pulitzer 
i el Tony amb l’obra 
que recull l’agitada 
vida de Charlotte 
von Mahlsdorf

del personatge. Els seus defen-
sors destaquen el seu actiu paper 
en la lluita pels drets dels transse-
xuals, mentre que els seus detrac-
tors recorden que Charlotte/Lot-
har va militar al seu dia a les 
Joventuts Hitlerianes o que al-
guns documents la vinculen a la 
Stasi –la policia secreta alema-
nya, amb seu a Berlín oriental–, 
per a la qual suposadament va 
espiar i va delatar. En tot cas, van 
ser aquestes contradiccions les 
que van fascinar el dramaturg i 
guionista Doug Wright –autor de 
Quills, obra que recreava els úl-
tims dies del marquès de Sade–, 
fins al punt d’agafar un avió i 
plantar-se a Berlín per entrevistar 
un personatge tan controvertit.

De les seves converses es no-
dreix, en part, Jo sóc la meva 
dona, un monòleg que transita de 
l’alegria al dolor, del record a 
l’esperança, i que va ser recone-
gut el 2004 amb prestigiosos 
guardons –entre d’altres, el pre-
mi Tony i el Pulitzer–. De la ma-
teixa manera, els articles sobre 
Charlotte von Mahlsdorf publi-
cats als diaris alemanys, la seva 
correspondència personal o els 
arxius de la Stasi també van brin-
dar un valuós material per articu-
lar aquesta biografia escènica.

Amb adaptació de Fernando 
Masllorens i Federico González 
del Pino, traducció de Joan Se-
llent i direcció escènica de Marta 
Angelat, Jo sóc la meva dona ar-
riba ara als escenaris catalans per 
fer una llarga temporada a la 
Villarroel. Joel Joan afronta el 
repte de donar vida en l’escena a 
una dona que va arribar a reunir 
la seva col·lecció de vaixelles, re-
llotges o llums en un museu, el 
Gründerzeit, que ella mateixa va 
fundar a Berlín-Mahlsdorf el 
1960, i l’ aportació del qual al 
patrimoni cultural alemany va 
ser recompensada en la dècada 
dels 90 amb l’orde del mèrit del 
seu país. Una condecoració que té 
regust de desgreuge.

DONa
Marta Angelat 
dirigeix el monòleg 
sobre una dona 
reconeguda com a 
col·leccionista 
d’objectes quotidians
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