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A ACUSICAS 

(Adaptación) 

 

 (Colonia, 1935. Unha tarde de domingo chuviosa. O home, a muller e 

a nena, despois de comer). 

MULLER: E se chamamos alguén para que veña tomar un café? 

HOME: Para ter outra interesante conversa sobre a defensa antiaérea? 

MULLER: (Dirixíndose á filla). Por favor, nena, deixa de fuchicar na radio! 

 (A nena deixa a radio e comeza a ler un xornal). 

HOME: É unha calamidade que hoxe chova. E está claro que non se pode 

vivir nun país onde é unha calamidade que chova. 

MULLER: Paréceche sensato dicir esas cousas? 

HOME: Na miña casa podo dicir o que me peta. Non permitirei que na miña 

propia casa me prohiban… 

FILLA: Papá… 

HOME: Que? 

FILLA: (Sinalando o xornal). Todos os curas fan iso, papá? 

HOME: O que? 

FILLA: O que di aquí. 

HOME: Pero que estás lendo? (Quítalle o xornal das mans). 

FILLA: O noso xefe de grupo di que nós podemos saber todo o que di ese 

xornal. 

HOME: Impórtame ben pouco o que vos diga o tal xefe de grupo! Eu son o 

que decido que podes ler e que non podes ler. 

MULLER: (Á nena, dándolle cartos). Toma, anda, merca algunha lambetada. 

FILLA: Pero, mamá, está chovendo… (Esmaga o nariz no cristal da fiestra, 

indecisa). 

HOME: Se seguen informando sobre os procesos xudiciais a eclesiásticos, 

deixarei de mercar ese xornal. 

MULLER: Todos publican o mesmo. 

HOME: Se todos os xornais publican semellantes barbaridades, non lerei 

ningún xornal. E non saberei menos do que pasa no mundo. 

MULLER: Ademais, iso non nos afecta. 
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HOME: Deberían preocuparse por varrer algunha vez a súa propia casa. 

Segundo din, non todo está tan limpo. 

MULLER: Hoxe estás moi nervioso. Pasouche algo no colexio? 

HOME: Fai o favor de non dicirme todo o tempo que estou moi nervioso, 

porque é iso precisamente o que me pon nervioso. 

MULLER: Non deberiamos discutir, Karl. Antes… 

HOME: Ponme nervioso que digas constantemente “antes”… Nin antes nin 

agora vou permitir que envelenen a cabeza da miña filla. 

MULLER: E, por certo, onde está? 

HOME. E eu que sei onde está! 

MULLER: Víchela saír? 

HOME: Non. 

MULLER: Pero onde puido ir? (Chámaa). Nena! (Sae da habitación. Chama 

de novo. Volve). Pois debeu marchar… 

HOME: E que pasa se saíu? 

MULLER: E logo non ves como chove? 

HOME: Pero o que non entendo é por que te pos tan nerviosa… 

MULLER. De que estabamos falando? 

HOME: Que ten que ver iso con que a nena non estea na casa? 

MULLER. Ultimamente falas de máis e inoportunamente. 

HOME: Ultimamente non falo de máis pero aínda que falase de máis, que 

ten que ver iso con que a nena saíse? 

MULLER: Ben sabes que os nenos escoitan. 

HOME: Claro! E que? 

MULLER: E que? Pois que logo contan todo… Ou non sabes como os 

convencen nas Xuventudes Hitlerianas? Anímanos claramente a 

comunicaren todo, todo. É raro que marchase sen nos dicir nada. 

HOME: Parvadas! 

MULLER: Gustaríame saber que foi o que escoitou. 

HOME: Ela sabe moi ben que é o que pasa cando se denuncia alguén. 

MULLER: Se polo menos soubésemos canto tempo hai que saíu… (Sae e 

chama de novo). É que non podo imaxinar onde puido ir, así, sen dicir 

cousa…  

HOME: Estará na casa dalgunha amiga. 
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MULLER: Chamarei por teléfono. (Chama por teléfono). Son a muller do 

profesor… Boas tardes, está a miña filla na súa casa?… Non, non, saíu 

e non dixo onde ía… Dígame, sabe vostede se o local das Xuventudes 

está aberto o domingo pola tarde?… Si?… Graciñas, preguntarei alí… 

 (Colga. Os dous quedan sentados en silencio). 

HOME: Pero, que puido oír? 

MULLER: Falaches dos xornais. Falaches de que, non sei onde, non estaba 

todo limpo…  

HOME: (Nervioso). Iso non pode interpretarse como un ataque. Non estar 

todo limpo é un comentario sen importancia expresado nunha 

linguaxe coloquial que quere dicir que, probablemente, non sempre 

nin en todos os casos, as cousas son como querería o Führer. 

Ademais, lembro ben que sinalei “segundo din”, non “segundo digo 

eu”. 

MULLER: Comigo non tes por que poñerte así, eh? 

HOME. Xa me gustaría a min non ter que me poñer así, pero non estou 

seguro do que vas contando por aí sobre o que eu digo entre estas 

catro paredes. E, enténdeme ben, eu non desconfío de que fales na 

miña contra como tampouco se me ocorre pensar que a rapaza faga 

algo en contra do seu propio pai… pero, desgraciadamente, hai unha 

enorme diferenza entre causar un mal a alguén e saber que se causa. 

MULLER: Amodiño co que dis, eh? Que xa estou farta. Que me vés con esas 

cando eu estou aquí tentando lembrar se dixeches iso de que “na 

Alemaña de Hitler non se pode vivir” antes ou despois de que “non 

todo está limpo”. 

HOME: Eu non dixen nunca iso. 

MULLER: Perdoa pero eu non son a policía. Eu só trato de averiguar que 

demos puido escoitar a rapaza. 

HOME: Para que o saibas, a expresión “a Alemaña de Hitler” non forma 

parte do meu vocabulario. 

MULLER: E o que dixeches sobre a defensa antiaérea e que os xornais só 

contan mentiras? A nena non escoita nesta casa nada positivo! Pero, 

a verdade é que a nena non é quen de ir por aí denunciando 

ninguén… 



 

 

4 

HOME: Rancorosa si que é, si. 

MULLER: Cres que ten motivos para vingarse? 

HOME: E eu que sei! Sempre hai algo polo que vingarse… Se cadra porque 

lle quitei a tartaruga… 

MULLER: E por que lla quitaches? 

HOME. Porque non a coidaba. A pobriña estaba morrendo coa fame. 

MULLER: Karl, non temos moito tempo… Temos que nos poñer de acordo 

sobre o que dixeches e por que o dixeches. 

HOME: Non podo crer que a nosa filla… 

MULLER: Veña, primeiro, o das porcalladas. 

HOME: Eu non dixen nada de porcalladas. 

MULLER: Dixeches tal cando falaches dos xornais. Pensa, o que querías dicir 

era que desaprobas as porcalladas que pasan nas igrexas e que 

precisamente as persoas que hoxe sentan ante os tribunais son as 

que andan dicindo que en Alemaña non todo está tan limpo e que lle 

dixeches á nena que deixase a radio e lese o xornal porque ti es 

partidario de que a xuventude do Terceiro Reich mire cos ollos ben 

abertos o que acontece ao seu redor… 

HOME. Todo isto non serve de nada. 

MULLER: Karl! 

HOME: Que é o que teño por filla? Senta na mesa e mentres come a sopa 

que lle damos, apunta todo o que din os seus pais para logo informar 

ao seu xefe de grupo. 

MULLER: Karl! (Silencio). Non cres que deberiamos prepararnos? 

HOME. Entón… ti cres que virán axiña?…  

MULLER: No colexio non teñen nada en contra de ti, verdade? 

HOME: Como podo sabelo? Eu estou disposto a ensinar todo o que queiran 

que ensine, pero que queren que ensine? Como vou saber eu o que 

eles queren que eu diga sobre Bismarck, por exemplo? 

MULLER. Poñemos enriba do teu escritorio o retrato de Hitler? 

HOME: Si, si (Dubidando). Pero se a nena di que o cambiamos de sitio, 

pensarán que nos sentimos culpables de algo… 

 (Escóitase o ruído da porta). 

MULLER: Karl! (Apértao). 
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HOME: Non perdas a calma. Prepárame algo de roupa. 

 (Os dous inmóbiles ven como se abre a porta e entra a nena cunha 

bolsa na man. Pausa). 

FILLA: Que pasa? 

MULLER: Onde estiveches? 

FILLA: Fun mercar unhas lambetadas, como me dixeches… 

MULLER: Só iso? 

FILLA: E logo que querías que fixese? 

 (Atravesa a habitación comendo da bolsa. Os pais séguena coa 

mirada). 

HOME: Cres que di a verdade? 
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