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A HORA DO OBREIRO 

(Adaptación) 

 

 (Leipzig 1934. Unha fábrica. Unha locutora fala con distintas obreiras. 

Ao fondo unha muller que pertence á Dirección da fábrica. Sempre 

baixo a mirada dun home da SA). 

LOCUTORA: Atopámonos, señoras e señores, rodeados de camaradas que 

traballan arreo contribuíndo a que a nosa querida patria teña todo o 

que precisa. Esta mañá estamos na fábrica téxtil Fuchs. E, aínda que 

o traballo sexa duro, non vemos máis que rostros alegres. Pero 

deixémolas falar a elas, as felices traballadoras. (Dirixíndose a unha 

vella obreira). Vostede leva vinteún anos na empresa, señora… 

VELLA OBREIRA: Sedelmair. 

LOCUTORA: Señora Sedelmair. Ben, díganos, a que se debe que hoxe só 

vexamos nesta fábrica rostros alegres e cheos de satisfacción? 

VELLA OBREIRA: (Despois de reflexionar). É que aquí sempre están 

contando chistes. 

LOCUTORA: Claro! E con rexoubas, o traballo resulta máis doado, non si? 

Quere dicir que o Nacionalsocialismo non coñece ese pesimismo 

negativo da vida, non si? Porque antes do Nacionalsocialismo as 

cousas non eran deste xeito, verdade? 

VELLA OBREIRA: Non serían, non. 

LOCUTORA: Quere dicir que antes as obreiras non tiñan moitos motivos 

para o riso. Entón dicían, para que traballamos? 

VELLA OBREIRA: Dicían. Pero agora tamén as hai que se preguntan iso 

mesmo. 

LOCUTORA: Como di? Claro! Refírese ás protestonas, que sempre hai, aínda 

que cada vez menos, porque comprenden que o Terceiro Reich 

progresa ao contar, por fin, cunha man firme que o guía. Tamén 

vostede está de acordo (dirixíndose á obreira), señorita… 

OBREIRA: Schmidt. 

LOCUTORA: Señorita Schmidt. En que sección traballa vostede? 

OBREIRA: (De memoria). E tamén nos ocupamos de decorar a fábrica, que 

nos gusta moito. O retrato do Führer é dunha colecta voluntaria, e 
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estamos orgullosos del. Tamén estamos contentas dos testos de 

xeranios que hai espallados por todo o recinto, que poñen unha nota 

de color no gris da fábrica. Esa foi unha iniciativa da señorita Kinze, 

aquí presente. 

LOCUTORA: E ademais da decoración, seguro que hai máis cambios na 

fábrica dende que mudou o rumbo de Alemaña, non si? 

A MULLER DE DIRECCIÓN: (Apuntando). Lavabos. 

OBREIRA: Os lavabos son unha idea do señor director en persoa, polo que 

lle damos as grazas máis sinceras. A que quere pode lavarse agora 

neses fermosos lavabos, sempre que non haxa demasiada xente e 

demasiados empurróns, claro. 

LOCUTORA: Claro, todo o mundo quere ir en primeiro lugar, non si? E 

sempre hai alegres disputas… 

OBREIRA: Só hai seis lavabos para cincocentas cincuenta e dúas obreiras e 

sempre hai un barullo do demo. Hai xente que non lle ten vergonza. 

LOCUTORA: Pero todo transcorre en perfecta harmonía. E agora, esta 

señora, non sei cal é o seu nome, tamén quere dicir algo. 

OBREIRA DE MEDIANA IDADE: Mahn. 

LOCUTORA: Señora Mahn, cre vostede que as moitas novidades 

introducidas na fábrica influíron no humor das súas compañeiras de 

traballo? 

OBREIRA DE MEDIANA IDADE: Que quere dicir? 

LOCUTORA: Ben, están contentas de que as fábricas volvan funcionar e de 

que todas as mans teñan traballo, non si? 

OBREIRA DE MEDIANA IDADE: Estamos, si. 

LOCUTORA: E de que todo o mundo, ao terminar a semana, volva levar á 

casa un salario, iso tampouco debemos esquecelo. 

OBREIRA DE MEDIANA IDADE. Non. 

LOCUTORA: Porque non sempre foi así. Noutras épocas, moitas camaradas 

tiñan que recorrer á beneficencia. E contentarse cunha esmola. 

OBREIRA DE MEDIANA IDADE. Antes, o salario era de dezaoito marcos 

cincuenta, sen descontos. 

LOCUTORA: (Rindo forzadamente). Ha, ha, ha! Vaiche boa! Non había moito 

que descontar, non si?   
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OBREIRA DE MEDIANA IDADE: Antes non se descontaba, non. Agora si. 

Agora descóntase moito máis. 

 (A señora de Dirección adiántase nerviosa, e tamén o membro da 

SA). 

LOCUTORA: Si, señoras e señores, todos teñen outra vez pan e traballo no 

Terceiro Reich. Grazas camarada, como era o seu nome?… Non hai 

fábricas pechadas nin brazos que se enferruxen na Alemaña de Adolfo 

Hitler. (Aparta brutalmente a obreira do micrófono). O traballador 

intelectual e o traballador manual, unidos na reconstrución da nosa 

querida patria alemana. Heil Hitler! 

 

BERTOLT BRECH, Terror e miseria no Terceiro Reich 


