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A MULLER XUDEA 

(Adaptación) 

 

 (Francfort, 1935. De noite. Unha muller fai a equipaxe. Elixe o que 

vai levar. De cando en vez tira algo da maleta para meter outra 

cousa. Durante un tempo dubida se levar ou non unha gran fotografía 

do seu home. Déixaa. Cansa de facer a maleta, senta sobre ela coa 

cabeza entre as mans. Logo, érguese e chama por teléfono). 

MULLER: Son Judith Keit. Ah! É vostede, doutor? Boas noites. Só chamo 

para lle dicir que terán que atopar outra compañeira de bridge, eu 

marcho de viaxe… Non tanto, pero se cadra si unhas semanas… Vou a 

Amsterdam… Si, din que a primavera é especialmente fermosa alí… 

Teño amigos… Non creo que isto lles cause moita molestia, a verdade 

é que hai xa dúas semanas que non xogamos… Claro, claro, tamén o 

meu home estaba arrefriado. Xa llo dixen eu: “Fritz, comprende que 

cando vai tanto frío non se pode xogar ao bridge”… De veras que non, 

doutor, como vou eu pensar…? Xa sei que tiña a súa sogra na casa… 

Xa sei… Por que ía pensar eu algo así? Non, non foi de súpeto, era 

unha viaxe que tiña pendente, e agora… Ben, saúdos a Tekla… Por 

que non o chama algún domingo…? Ata vernos, logo…! Adeus! 

 (Colga e marca outro número). 

MULLER: Anna? Son Judith… escoita… marcho… Non, teño que facelo xa, as 

cousas estanse poñendo difíciles… Demasiado difíciles…! Si, non, Fritz 

non quere, ben, aínda non sabe nada, simplemente fixen as maletas… 

Non creo… Non creo que diga nada… Pero é evidente que para el esta 

é unha situación difícil de aturar… A verdade é que nunca falamos 

diso, endexamais! Non, el non cambiou, ao contrario… Gustaríame 

que vos ocupásedes un chisco del, sobre todo ao principio… Iso, os 

domingos… e tentade convencelo de que cambie de piso, este é 

grande de máis para el… Eu querería verte para despedirme pero, xa 

sabes que o porteiro… Así que, adeus, e non vaias á estación, de 

maneira ningunha!… Adeus, Anne, xa escribirei… Seguro… 

 (Colga. Non marca ningún outro número. Estivo fumando. Agora 

queima a axenda na que buscara os números de teléfono. Vai dun 
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lado a outro da habitación. Logo, comeza a falar. Ensaia o pequeno 

discurso que lle pensa botar ao seu home. Faino como se el estivese 

sentado nunha cadeira determinada). 

MULLER: Si, marcho agora, Fritz. Se cadra esperei demasiado, tes que me 

desculpar, pero… (Detense, reflexiona, e comeza doutro xeito). Fritz, 

non debes reterme, non podes… É evidente que te afundiría, seino, 

non es covarde, non lle tes medo á policía, pero haiche cousas 

peores. Non te levarán a un campo de concentración, pero mañá ou 

pasado mañá non te deixarán ir á clínica, e ti non dirás nada porque 

caerás enfermo. Non quero verte sentado aquí, pasando as follas 

dunha revista calquera, e se marcho é puro egoísmo pola miña parte, 

máis nada. Non digas cousa… (Volve interromper o seu discurso. 

Comeza de novo dende o principio). Non digas que non cambiaches, 

porque non é verdade! A semana pasada dixeches, de xeito 

totalmente obxectivo, que a porcentaxe de científicos xudeos non é 

tan alta. Sempre se comeza pola obxectividade e, por que me dis 

precisamente agora que nunca ata hoxe fun eu tan nacionalista 

xudea? Claro que o son. Todo se contaxia. Ai, Fritz, que nos pasou! 

(Para. Comeza outra volta dende o principio). Non che dixen que 

quería marchar, que quero marchar dende hai tempo, porque non 

podo falar cando te miro, Fritz. Cando miro para ti, paréceme inútil 

falar… Todo está xa decidido. Que lles pasou realmente? Que queren 

realmente? Que lles fixen? Nunca me metín na política. Son unha 

desas mulleres burguesas que teñen criados e, de súpeto, resulta que 

só poden telos as mulleres arias. Penso a miúdo naquilo que me 

dixeches hai anos, que había persoas que valían e outras que valían 

menos e que, polo tanto, unhas tiñan dereito á insulina se padecían 

diabete, e outras non. E eu, que parva, eu estaba de acordo! Agora 

fixeron unha clasificación e resulta que estou entre as que non valen 

nada. Téñoo merecido! (Volve interromper o discurso. Comeza de 

novo.). Si, estou facendo a equipaxe. Non disimules, ti ben sabías 

que isto ía ocorrer… Estou facendo a maleta porque, se non, 

quitaranche o posto de xefe de planta. E porque na clínica hai quen 

xa non te saúda e porque polas noites non podes durmir. Non quero 
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que me digas que non marche. E ando con présa porque non quero 

chegar a oír como me pides que marche. É unha cuestión de tempo. 

Non, non estou enfadada. Ben, si, si estou enfadada. Por que teño eu 

que comprender? Teño que abandonar a cidade na que nacín. Pero, 

que clase de homes sodes? Si, ti tamén! Inventades non sei cantas 

teorías e remedios e despois permitides que manden sobre vós uns 

semisalvaxes que vos ofrecen conquistar o mundo pero que non vos 

deixan ter a muller que queredes ter. O mellor ruso é o ruso morto! 

Sodes monstros ou servidores de monstros! Ti estás aí, vendo como a 

túa muller marcha e non es quen de dicir nada. Claro! As paredes 

oen! Escoitar ou gardar silencio, non si? Eu tamén debería gardar 

silencio. Se te quixese, gardaría silencio. E quérote. E non me digas, 

por favor, que me has mandar diñeiro porque sabes que non poderás. 

E tampouco me digas que han ser só catro semanas. Ti sabes a 

verdade e eu tamén. Entón non digas que estea tranquila porque só 

serán catro semanas mentres me dás o abrigo de pel que non 

precisarei ata dentro de tres meses. E non digas que é unha 

desgraza, Fritz, di que é unha vergonza. 

 (Deixa de falar. Óese unha porta. A muller termina o que está a facer 

apresuradamente. Entra o seu home). 

MARIDO: Que fas? Ordenando cousas? 

MULLER: Non. 

MARIDO: Por que estás facendo a equipaxe? 

MULLER: Marcho. 

MARIDO: Que queres dicir? 

MULLER: Aquí non van ben as cousas. Xa sabes. 

MARIDO: Isto é absurdo. 

MULLER: Entón, queres que quede? 

MARIDO: A onde queres ir? 

MULLER: A Amsterdam, que máis ten… 

MARDIO: Se marchas por min, dende logo non o fagas… Ti sabes que eu 

non cambiei, verdade Judith? 

MULLER: Sei. 

 (El apértaa. Permanecen calados, en pé, entre as maletas). 
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MARIDO: Se cadra é mellor así. Precisas respirar un pouco. Un afoga aquí. 

Reunireime contigo. Cando leve dous días fóra, sentireime mellor. 

MULLER: Deberías facelo. 

MARIDO: Isto non durará moito… É unha verdadeira desgraza. 

MULLER: É. 

MARIDO: Cando pensas marchar? 

MULLER: Agora. No tren das nove e cuarto. 

MARIDO: A onde queres que che mande o diñeiro? 

MULLER: Á lista de correos de Amsterdam, se cadra. 

MARIDO: Conseguirei unha autorización especial para poder enviarche os 

cartos… Deus!  

MULLER: Chama a túa irmá. Ela saberá coidar de ti. 

MARIDO: É totalmente innecesario. Isto só durará unhas semanas, tres ou 

catro semanas como moito… 

MULLER: Queres darme o abrigo de pel? 

MARIDO: (Dándollo). Estate tranquila, isto non durará máis de catro 

semanas. 
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