
Laia Puig Fontrodona

6

Amparo Rivelles. Rellegir la maternitat a De mujer

a mujer (Luis Lucia, 1950)

Laia Puig Fontrodona

Universitat Pompeu Fabra

laia.puig07@estudiant.upf.edu

Resum: Amparo Rivelles interpreta a De mujer a mujer (Luis Lucia, 1950) a Isabel, una mare que

perd a la seva filla a conseqüència d’una imprudència del marit. Mitjançant la metodologia dels

star studies, les teories de la maternitat i una anàlisi de les alteracions substancials introduïdes en

el guió adaptat en relació amb l’obra de teatre original de Jacinto Benavente, Alma triumfante

(1902), es mostra una interpretació de la maternitat transgressora, silenciada per la censura moral

i per la premsa de l’època. Així, podrem analitzar com els diferents elements de la pel·lícula i el

comportament d’Isabel configuren una resistència a ocupar el seu lloc preestablert dins de la

institució patriarcal. Amparo Rivelles, que esdevindria posteriorment mare soltera, encarna en

aquesta pel·lícula la defensa del vincle estret que uneix la mare amb la filla, en absència i contra la

presència del marit.

Paraules claus: De mujer a mujer, maternitat, Amparo Rivelles, franquisme, star studies, Alma

triumfante, Jacinto Benavente, Cifesa, Luis Lucia

Abstract: Amparo Rivelles plays Isabel in De mujer a mujer (Luis Lucia, 1950), a mother who loses

her daughter as a result of her husband’s recklessness. Through the methodology of star studies,

motherhood studies and an analysis of the substantial alterations introduced in the adapted script

in relation to Jacinto Benavente's original play, Alma triumfante (1902), there appears an

interpretation of transgressive motherhood, silenced by moral censorship and the press of the time.

Thus, we can analyze how the different elements of the film and the behavior of Isabel form a

resistance to occupy its pre-established place within the patriarchal institution. Amparo Rivelles,

who would later become a single mother, embodies in this film the defense of the close bond that

unites mother and daughter, in the absence and against the presence of the husband.

Keywords: De mujer a mujer, motherhood, Amparo Rivelles, Francoism, star studies, Alma

triumfante, Jacinto Benavente, Cifesa, Luis Lucia

1. Introducció

De mujer a mujer (Luis Lucia, 1950) és l’adaptació cinematogràfica de l’obra de teatre Alma

triunfante, escrita per Jacinto Benavente i estrenada el 1902. Va ser produïda per Cifesa, la

productora amb qui Amparo Rivelles va tenir el contracte més llarg de l’inici de la seva carrera i amb

la qual va rodar les pel·lícules que la catapultarien a l’èxit. La pel·lícula és un melodrama d’època, una

història que en un principi pretén mostrar un matrimoni feliç per qui la pèrdua de la seva única filla

suposa l’embogiment de la mare.

A través de la relació entre l’star image extrafílmica d’Amparo Rivelles i la seva screen persona a la

pel·lícula –termes relacionats per teòrics com Dyer (2001)– podem veure com el model de maternitat

de De mujer a mujer s’impregna de la imatge d’una actriu complexa. No es pot copsar la totalitat del

personatge d’Isabel sense l’estudi de la seva actriu. No només això, sinó que és al combinar els star

studies amb els elements introduïts a la pel·lícula absents a l’obra de teatre, que es pot veure fins a

quin punt la pel·lícula s’oposa, encara que de manera velada, a la maternitat institucional.
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2. Star image extrafílmica: de jove coqueta a mare soltera

Amparo Rivelles, filla de l’actriu María Fernanda Ladrón de Guevara i de l’actor Rafael Rivelles es

construeix com a estrella des de la bellesa i l’humor, alhora que s’intenta equilibrar amb una visió de

la dona més tradicional i lligada a la llar, d’acord amb la ideologia franquista. Això es fa palès a la

revista de cinema Primer Plano, creada el 1940 per Manuel Augusto García Viñolas, cap del

Departament Nacional de Cinematografia i que, en conseqüència, esdevindria transmissora de la

ideologia de la Falange.

L’any 1942 Rivelles protagonitza Malvaloca (1942) amb Alfredo Mayo. El febrer del mateix any un

article de la revista els dona a conèixer com a parella romàntica (Andrade, 1942), cosa que també

explota el noticiari de la productora (García-Lapuerta, 1942). Tanmateix, per l’actriu, el més bo del

món és la seva mare (Andrade, 1942). Als disset anys, és perquè María Fernanda la considera massa

jove per contraure matrimoni, que no es presenta a l’altar el dia del casament amb l’actor (Santiago,

2013). L’any 1946, sota el titular: “Amparito Rivelles no tiene tiempo para casarse”, l’actriu afirma

que ha rebut moltes declaracions d’amor, però que només ha estat enamorada un cop: “Estuve a

punto de casarme, pero… nos arrepentimos. Tuve miedo de no ser demasiado feliz” (Diego, 1946,

p.17). Amparo Rivelles no es casa i la relació propera amb María Fernanda Ladrón de Guevara també

l’explota la revista en diferents articles. El 1943, María Fernanda afalaga a l’actriu i l’entrevistador ho

comenta: “Cuando habla de su hija, oímos a la madre [...] María Fernanda ha puesto en estas

palabras unas gotas de auténtica emoción” (p.19). Un any després, és Amparo qui explica

l’experiència de compartir escenari teatral amb la seva mare: “Porque mi mayor entusiasmo es

trabajar con ella, ¡la quiero tanto...!, pues puedo afirmar que soy feliz” (Urbano, 1944, p.9). L’any

1945, María afirma que Amparo ha deixat de fumar perquè li va prometre: “Amparito es y ha sido, de

pequeña y ahora, muy buena hija” (Peña, 1945, p.12), al que la filla respon: “Es que además de

quererla, la admiro...[...] y por eso creo que siento por ella más respeto que cualquier hija puede

sentir con su madre” (Peña, 1945, p.12). És reveladora la relació que tenen mare i filla, perquè eren

mares que s’allunyaven del model de maternitat que perseguia enaltir el falangisme. María Fernanda

s’havia divorciat del seu marit a mitjans de la dècada dels anys trenta. Amparo Rivelles mai es casaria

i assumiria el paper de mare soltera a principis dels anys cinquanta. A més a més, l’estreta relació de

suport i emmirallament entre mare i filla és un element que Rivelles emula, com a mare, a De mujer

a mujer. Per Isabel, la seva filla Maribel havia de ser la seva millor amiga: “Será mi amiga más

querida, como mi hermana pequeña”.

Entre el 1948 i el 1953, Amparo porta el consultori sentimental de Primer Plano. Respon sobretot a

qüestions amoroses, però també a preguntes de noies que volen rebre consells de bellesa o ser

actrius, tot i que aquestes últimes les defuig. És en aquest període quan es rodarà De mujer a mujer.

Els trets que més destaquen i que es repeteixen són: el seu suport als homes per acabar els estudis,

l’encoratjament a les noies per trobar un marit ric o amb estudis que els proporcionin bones feines:

“¿Por que no juega a conquistar a un ingeniero o a un abogado del Estado?” (Rivelles, 09/05/1948,

p.15) o el missatge falangista del model femení de dona:

Si deseas una serie de conocimientos del hogar, modo de poner y servir la mesa, recibir, etc., y aprender

a cocinar, que nunca está de más [...] te recomiendo [...] te matricules en una de las Escuelas Hogar de la

Sección Femenina, donde, además de aprender cocina, economía doméstica, corte y confección,

puericultura y otra serie de cosas de gran importancia para una futura ama de casa. (Rivelles,

08/08/1948, p.15)

L’any 1942, en una entrevista a Primer Plano, l’actriu admet que li agradava cuinar i cosir (Andrade,

1942). També hi defensa que les actrius puguin ser bones esposes, que les dones es mouen pel cor:

“Muchas veces hay que darle la razón a la cabeza –aunque, como mujeres, se la daríamos siempre al

corazón– y tu caso es uno de ellos y muy claro” (Rivelles, 05/12/1948, p.18), i a un noi li recomana un

mètode per escollir dona segons el qual “la que demuestre mejores condiciones de ama de casa, es la

buena para estos tiempos” (Rivelles, 13 de febrer de 1949, p.18). Quan es troba amb una pregunta que

considera massa seriosa, respon directament que “la mujer debe seguir siempre a su marido”

(Rivelles, 18 de juny de 1950, p.23).

Un any després, el 1951, Amparo Rivelles roda Alba de América, embarassada de vuit mesos. El

secretisme de Primer Plano respecte a la maternitat de l’actriu és absolut. Encara més si es té en

compte que la revista aprofitava per anunciar i explotar la maternitat d’altres estrelles. A Queridos

cómicos (1993) Rivelles explica que va passar l’embaràs tancada en un xalet. La identitat del pare de

la seva filla és un misteri que mai no va revelar. A més a més, en entrevistes contemporànies, l’actitud

de Rivelles és la següent:
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¿El padre de mi hija? Y qué más da, si yo soy la que la ha parido. Siempre he preferido el amor sin

matrimonio que el matrimonio sin amor. Es mejor no complicarse la vida firmando documentos.

(Santiago, 2013, §12)

Aquesta combinació fa que la imatge de Rivelles sigui més complexa i que gràcies a la relació amb la

mare i la seva pròpia maternitat posterior, es desestabilitzi la imatge d’Àngel de la Llar que

s’esforçava a ressaltar la revista. D’aquesta manera és com es permet el diàleg amb la pel·lícula De

mujer a mujer, estrenada la tardor de 1950, a través de les escenes que són claus per veure’n la

maternitat transgressora, allunyada i a la contra de la institucional.

3. De l’obra teatral a la pel·lícula: la maternitat transgressora

El 2 de desembre de 1902 Jacinto Benavente estrena la seva obra de teatre, Alma triunfante, al

Teatre de la Comèdia de Madrid. L’adaptació de Luís Lucia, De mujer a mujer, presenta clares

diferències, en alteracions respecte de l’original i en la creació d’escenes que no existien prèviament.

Són aquestes les que prenen més rellevància a l’hora d’analitzar la maternitat transgressora d’Isabel.

Durant el primer franquisme, el model de maternitat que propugnava el règim aglutinava els valors

nacionals i els de l’Església Catòlica. El febrer de 1938, el Doctor Luque va publicar un article a la

revista Y, creada per la Secció Femenina de la Falange. Es proposava un model eugenèsic, on la

funció de la mare quedava relegada a la funció reproductiva per la Pàtria: “En el Estado, la mujer

madre ha de ser la ciudadana más importante. Estas fueron las palabras que publicó Hitler en su

programa fundamental” (Doctor Luque, 1938, p.17). El rol de la dona a la vida era ser mare, però ser

mare només era permès dins del matrimoni. El nacionalcatolicisme incentivava el model de

domesticitat i puresa per la dona, d’Àngel de la Llar. La dona era considerada una ignorant, i havia

d’educar-se fins i tot per a saber ser bona mare. Això ho podia aconseguir amb les classes que oferia

la Secció Femenina de la Falange i que van esdevenir obligatòries.

L’obra de teatre s’inicia amb una conversa entre els metges i Andrés, el marit d’Isabel que a la

pel·lícula s’anomena Luís. En canvi, la pel·lícula comença el dia del sant d’Isabel i de la seva filla,

Maribel, amb qui comparteix nom i onomàstica, abans que hagi ocorregut la tragèdia i la mare estigui

tancada a la institució. En aquesta alteració està la clau per comprendre la relectura de la pel·lícula.

L’escena de la mort de la filla, inexistent a l’obra de teatre –en la qual mai s’acaba de saber com i de

què a mort–, posa de manifest que la responsabilitat de la pèrdua recau en la imprudència del pare.

Isabel comença el dia recordant a Luís què és el que la seva filla vol com a regal: un gronxador. Tot i

que és Isabel qui ha recordat què volia la filla, quan Maribel rep el regal es llença als braços del pare, i

la mare queda relegada a un segon terme en aquesta expansió d’afecte. Quan la nena marxa saltant

cap al jardí per veure el seu nou regal, Isabel l’avisa: “¡Cuidado, Maribel!”. “Cuidado” és la paraula

que més dirà els següents minuts, en una escena en què, altre cop, es queda observant la relació

paternofilial des de la distància, al costat d’un gerro de flors. La separació no és només física, sinó

que Isabel i Luís no apareixen mai en el mateix pla durant aquesta escena, ni tan sols quan ella

s’avança o quan la nena surt volant i s’escull mostrar-ho en fora de camp [Figuras 1-2]. L’angoixa

de la mare la viu sola, en un pla general que es tanca fins al pla mitjà. Luís, imprudent i

despreocupat, cada vegada empeny el gronxador amb més força, i Isabel dirigeix la seva preocupació

al pare: “¡Cuidado, Luís! ¡Me da miedo! (...) no empujes tan fuerte. (...) más despacio (...) no seas

chiquillo”. Ell li etziba: “¡Miedosa!”. Com els cignes de la cadireta del gronxador de Maribel, és en

aquest moment quan la nena és empesa fora del gronxador. El diàleg ja anunciava el final tràgic: “Así

papá, ¡como si volara!”, al que Luís insistia: “Como un pájaro, ¿verdad?”. L’escena de la mort de

Maribel és l’escena primordial de la pel·lícula, inexistent a l’obra de teatre, i la raó dels mals d’Isabel.

No només per la mort de la filla, sinó principalment, pel paper que hi ha jugat el pare.
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[Figuras 1-2] De mujer a mujer (Luis Lucia Mingarro, 1950): Escena de la mort de Maribel, amb els personatges

separats per la planificació

Silvia Guillamón (2015) enfoca la pel·lícula des de la pèrdua de la identitat nacional que li conferia a

la protagonista la maternitat i considera que la bogeria d’Isabel es deu a la infertilitat. La diferència

en aquest estudi és que el que es proposa no es tracta tant d’una pèrdua de la identitat maternal sinó

de la necessitat de la reforma d’aquesta. La bogeria d’Isabel no és real, és un símptoma de l’angoixa

vers la maternitat institucional i la recerca d’un espai propi. En línia amb el pensament d’Adrienne

Rich (2019), hi ha dues maternitats possibles: la institucional, regulada pel patriarcat, o l’experiència

de maternitat, que pertany a cada mare i no és opressora. És aquesta la que Isabel descobreix al

sanatori, encara que al final se la faci tornar a casa, amb el marit.

Un cop morta la filla, Isabel es refugia en la nina que li acabava de regalar. La mateixa nina que en

prémer un botó exclama: “¡Mamá!”. L’habitació de la nena és la capsa de Pandora, perquè l’estança

infantil catalitza el record i el trauma. És l’únic lloc de la mansió d’on vol mantenir el marit allunyat.

Al principi, perquè llença la nina a terra i Isabel ho assimila amb l’escena del gronxador, quan

empeny a Maribel. En la ment de la mare, queda clar que el pare n’és el responsable de la mort i que,

per culpa d’ell, mai tornarà a tenir en braços a la filla. Luís tampoc té remordiments i s’exculpa amb

una sentència religiosa: “¡Dios quiso llevarse a nuestra hija en el columpio!”. En aquesta mateixa

escena, Isabel s’asseu a terra amb la nina morta, protegint-la, en una estampa que recorda a la Pietat

de Michelangelo Buenarroti: “Has querido matarla, ¡pero no lo conseguirás! ¡Yo la defenderé contra

ti y contra todos!” [Figura 3].

[Figura 3] De mujer a mujer (Luis Lucia Mingarro, 1950): Isabel com una Pietat.

Quan surt del sanatori, cap al final de la pel·lícula, Isabel es resigna a creure cegament en el marit i es

tanca a l’habitació de la filla. Aquesta vegada no deixa entrar-hi al marit. A dins, escull l’espasa que

l’avi havia regalat a Maribel, quan es lamentava de tenir tan sols descendència femenina, i la doblega

[Figura 4]. Tot i dur una camèlia blanca de Luís al vestit –símbol del retorn al seu rol com a esposa

devota–, el rebuig al marit i la rancúnia cap a l’avi confirmen que el model al qual ella i Maribel

s’havien sotmès no és el desitjat. Amb Luís no hi ha reconciliació: “No quiero abrir. Tengo miedo.

Miedo a todo. De ti más que de nadie”. Això es confirma amb la confessió final d’Isabel al capellà: “Mi

razón está firme, entera. Ellos creen que no. Es tan fácil hacer creer que se está loca”.
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[Figura 4] De mujer a mujer (Luis Lucia Mingarro, 1950): Isabel doblegant l’espasa de l’avi

A l’obra de teatre, Isabel no apareix fins al segon acte, un cop ja ha tornat a casa. La pel·lícula, en

canvi, se centra en ella. La seva vida dins del sanatori i la maternitat compartida amb Emilia –la

infermera que esdevé amant de Luís–, són diferències molt importants amb l’obra de Benavente. El

que ha permès que Isabel resisteixi i mantingui la idea d’una maternitat allunyada de la institució és

justament la institució, l’hospital mental on la seva família l’ha decidit recloure. Si accepta

ingressar-hi és perquè li diuen que a dins hi tenen a la filla. El govern del general Franco, mitjançant

el Decret de 06.11.1941, havia creat uns establiments penitenciaris especials per a internar-hi dones

que es dedicaven a la prostitució, regits pel cos femení de presons i amb l’auxili d’ordres religiosos.

La llei del 20 de desembre de 1952, quan Amparo Rivelles acabava de ser mare soltera, va permetre

passar a poder recloure a dones per contravencions “que afecten a la moral catòlica”. Es van crear

centres només per mares solteres, com la Maternitat de Peñagrande a Madrid, on vivien tancades,

amb una qualitat de vida minsa, moltes retingudes a la força fins als vint-i-cinc anys, quan se les

considerava majors d’edat. L’estigma social que suposava ser mare soltera, contrària al model de

maternitat heterosexual i catòlica del nacionalcatolicisme és, molt probablement, la raó per la qual la

maternitat de Rivelles no es publicita a la premsa. En aquest context, la radicalitat de la proposta de

De mujer a mujer es mostra més agosarada. A més a més, a la pel·lícula hi ha una defensa de la

fraternitat femenina i la maternitat comuna com a alternativa alliberadora.

El pati interior del sanatori on Isabel passarà el pròxim any de la seva vida, recorda al claustre d’un

monestir [Figura 5]. En l’anàlisi que Jo Labanyi (2007) fa del vestuari de la pel·lícula, la

historiadora compara el vel d’infermera d’Emilia amb el d’una núvia. No és contradictori pensar que

el vel també s’assembla a la còfia de les monges, ja que aquestes estan casades amb Déu. El sanatori

on està Isabel, ple de dones internades, es presenta com una heterotopia de desviació. Concebudes

per Foucault (1986), aquestes heterotopies són els llocs on es reclou a les persones que presenten un

comportament desviat de la norma. Es tracta d’un espai real, dissenyat per la societat i que, alhora,

s’inverteix i resta fora de lloc, diferent. Tal com indica el doctor: “El ambiente conventual de este

sanatorio invita a la tranquilidad y al reposo (...) Tras esta puerta comienza un mundo aparte. No

intente comprenderlo [dirigit a Luís]”. En el cas de De mujer a mujer, el sanatori crea un espai que

denuncia l’exterior fora de les parets de la institució, la societat de la qual procedeix Isabel. Dins del

centre, el fet que Isabel passi a dormir a l’habitació d’Emilia, la infermera, encara estreny més el

vincle entre ambdues. Amb les seves paraules: “Cualquiera al ver esto podría creer que sus pacientes

no son enfermos, si no secuestrados por sus familiares en complicidad con usted [al doctor]”. És

significatiu que una declaració similar té lloc per part del doctor a l’obra de teatre, però a la pel·lícula

és Emilia qui pronuncia aquestes paraules, i no l’encarregat de recloure a les dones.
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[Figura 5] De mujer a mujer (Luis Lucia Mingarro, 1950): El pati/claustre del sanatori.

Isabel trama un pla amb Emilia, per enganyar a tothom i fer creure que Maribel és morta. Encara que

la història sigui una fantasia, Isabel confia que Emilia guardarà el secret. Més endavant, quan Luís la

visita pel seu sant, s’enquadra al marit amb el mateix escorç de l’escena en la qual s’enfronta amb el

doctor. Isabel és asseguda al seu davant, però a diferència de la sorpresa que mostra el primer cop

amb el metge, ara està serena i afronta al marit tranquil·la i amb decisió [Figuras 6-7]. De seguida

s’aixeca per estar al seu nivell, i crispada s’hi encara: “¡Recuerdo todo el daño que me has hecho!”.

Quan ell li ensenya les camèlies blanques que li ha comprat, el rebuig d’Isabel és absolut:

¿Flores blancas? ¡Si son rojas! Así era la sangre de mi hija aquella mañana. ¿O crees que me he olvidado?

Entraste en la alcoba, me arrancaste la niña de los brazos, la tiraste al suelo y empezó a brotar sangre.

¡Roja!”.

A diferència de l’obra de teatre, on el marit afirma que és Isabel qui se sent culpable per la mort de la

filla, aquí tenim clarament una Isabel que veu el marit com un problema i un perill per ella i Maribel:

“Desde entonces te odio”.

[Figuras 6-7] De mujer a mujer (Luis Lucia Mingarro, 1950): comparació de l’enquadrament de les dues escenes

Quan Isabel surt del sanatori, descobreix que Emilia i Luís han estat amants i han tingut una filla.

Llavors, Isabel vol tornar a recloure-s’hi, però el capellà la fa desdir-ne. L’última escena de la

pel·lícula reuneix a Isabel i a Emilia al voltant del llit de la moribunda, que ha intentat suïcidar-se.

Emilia entrega la filla a Isabel, qui li confia que la nena “llenará el vacío de mi hija”. Aquest intercanvi

es produeix entre dones, sense la presència de Luís, el pare. Com indica Silvia Guillamón (2015), el

retorn a l’ordre del final no és real, sinó una fantasia d’Emilia, que veu com Isabel i Luís

reprodueixen les escenes de felicitat conjugal que iniciaven la pel·lícula. El fet que l’últim pla de De

mujer a mujer sigui dins la imaginació d’Emilia i mai en tornem a sortir, obre les portes a considerar

que Isabel s’enfronta a aquesta etapa de la seva vida amb resignació, més que no pas amb felicitat

[Figuras 8-9]. Al sanatori havia tingut el seu espai propi, que compartia amb una altra dona i la

il·lusió de la filla, allunyada del seu rol d’Àngel de la Llar, de mare i esposa sotmesa a Luís.
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[Figuras 8-9] De mujer a mujer (Luis Lucia Mingarro, 1950): escena final, la possibilitat que el futur sigui una fantasia.

El 8 de març de 1950, uns mesos abans de l’estrena de la pel·lícula, es va crear l’Oficina Nacional de

Classificació d’Espectacles, un òrgan de l’Església espanyola que unificava les modalitats de

recomanació de les pel·lícules. Román Gubern (1975) recupera la llista de pel·lícules que van

classificar aquell any com a 3R i 4, les categories desaconsellables. Tenien en compte, principalment,

l’exemplaritat de la moral sexual catòlica i la violència. Entre les que tenien el distintiu 3R, que es

traduïa per “Para mayores, con reparos”, hi és De mujer a mujer. Tanmateix, les crítiques de Primer

Plano no destaquen cap subversió respecte a la maternitat en la pel·lícula. El gener de 1950 dediquen

dues planes a comparar la pel·lícula amb l’obra de teatre de Benavente. La consideren una obra sobre

“un hombre, dos mujeres, un amor devastador, un problema de locura” (“Luis Lucia rueda Alma

triunfante”, 22 de gener de 1950, p. 38), un duel entre Rivelles i Mariscal, amb una Isabel consumida

per la bogeria: “Amparito se ha vuelto loca… Bueno, en la película” (“Luis Lucia rueda Alma

triunfante”, 22 de gener de 1950, 39). Al setembre del mateix any, reforcen el mateix pensament:

“Isabel, mujer enloquecida por el dolor” (B.A., 19 de setembre de 1950, p. 8). Més significativament,

consideren que la causa de la bogeria és l’amor que sent pel seu marit, Luís, a qui mai no consideren

culpable de res: “Isabel amaba a su marido, a la felicidad que le proporcionó y, sobre todas las cosas,

a su hija, donde sus dos vidas se fundieron en una sola. El amor por él la enloqueció” (B.A., 19 de

setembre de 1950, p. 9). La crítica de l’estrena de la pel·lícula, a finals de l’octubre de 1950, titlla el

dilema de Luís entre l’amor de les dues dones d’”un extraño inquietante dilema moral” (J.B., 22

d’octubre de 1950, 31), però pel que fa a Isabel segueix considerant la pel·lícula una “visión siniestra

del oscuro mundo de la demencia” (J.B., 22 d’octubre de 1950, p. 33), preocupant-se més de Luís i de

les escenes d’”amor conyugal, paternal” (J.B., 22 d’octubre de 1950: 33). Per tant, la maternitat

d’Isabel no es discuteix a Primer Plano, que posa èmfasi en la seva bogeria o en les relacions de Luís.

Tot i la voluntat del règim de sotmetre les imatges de De mujer a mujer als seus preceptes ideològics,

d’exaltar-ne la millora respecte de l’obra de teatre sense destacar-ne les diferències, la maternitat

d’Isabel posa en dubte el model de maternitat institucional del franquisme. És fora de la casa

compartida amb el marit i, per tant, en la suspensió del seu rol com a esposa i mare sotmesa, on

Isabel descobreix una alternativa que passa per l’ajuda i l’afecte d’altres dones. Això ho aconsegueix

vivint en un espai on el marit no és benvingut, el sanatori, i que fa que la protagonista reaccioni

contra la seva vida anterior. La relectura a través de la star image i la screen persona d’Amparo

Rivelles, juntament amb les alteracions substancials de l’obra de teatre de Benavente, evidencia que

De mujer a mujer –una pel·lícula produïda durant el primer franquisme i sota el control de la

censura– presenta elements de modernitat. En aquest cas, d’una maternitat transgressora.
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