
MEMORANDUM 

 

(Rosa atópase no sofá cun café e o ordenador para poder visualizar as imaxes dos seus 

antepasados ) 

 

1933 

 

(Domingo, pouco antes de xantar, eira dunha casa labrega) 

(Plano de Ainhoa planando as patacas ) 

 

- AINHOA: Balbino, non te subas á cerdeira que vas caer! 

 

(Enfócase os dous personaxes dende un lateral) 

 

-JACOBO: (lendo o xornal) Era o que nos faltaba! Onde se viu tal cousa? 

-AINHOA: E logo que foi? 

-JACOBO: Agora as mulleres van poder votar. 

-AINHOA: Pois a min non me parece tan mal. 

-JACOBO: E ti que saberás? 

-AINHOA: Pois home, nas leiras traballo tanto coma ti e non lle pos pega ningunha. 

-JACOBO: Iso é distinto! Non ten nada que ver. As mulleres non estades capacitadas para tomar 

este tipo de decisións. 

 

(Cambio de plano ) 

 

-AINHOA: Pois eu penso ir votar. 

-JACOBO: Irás se eu che deixo! 

-AINHOA: Hei de ir queiras ou non. (Recollendo o caldeiro coas patacas.) 

-JACOBO: Vas ir dar vergoña. Han falar de ti unha semana enteira. 

-AINHOA: Sabes que non che me importa moito. (Entrando pola porta) 

 

(Rosa deixa o café, colle unha pasta e pasa á seguinte imaxe ) 

 

1975 

 

(Día da semana, ás 15h da tarde, salón dun piso de cidade ) 

(Xiana está con Aitor na mesa e chega Ángel de traballar mentres o neno está facendo os deberes. 

Xiana levántase e cóllelle a chaqueta) 



 

-ÁNGEL: Ola! 

-XIANA: Ola, cariño! 

-ÁNGEL:  Que hai de comer? (con enfado) 

 

(Xiana vai a cociña a buscar a comida e  ponlla na mesa) 

 

-AITOR: ( Despois de que Ángel come o primeiro bocado...) Mira papá xa sei sumar. 

-ÁNGEL: Moi ben, rapaz, moi ben (con desprezo) 

-XIANA: Pero, queres deixar ao teu pai en paz, que xa ten suficiente co traballo para que lle andes 

a estorbar. 

 

(Aitor marcha para a cociña) 

(Enfoque desde atrás dos personaxes) 

 

-XIANA: E logo pasouche algo na fábrica? (con sutileza) 

-ÁNGEL: E ti non soubeches nada? 

-XIANA: E que vou saber? Todo o día aquí metida. 

-ÁNGEL: Algo terrible. Morreu Franco. 

-XIANA: Bueno, outro ha de vir para o seu sitio, o caso é que fose mellor. Quizais así xa non 

necesite a túa sinatura para ir a Berna a ver ós meus sobriños que seguro que xa están ben 

grandes. 

-ÁNGEL:  (Petando na mesa con enfado) Ti o que queres é andar polo mundo como se fose teu. 

-XIANA: Non, eu o que quero é andar polo mundo como andas ti! 

 

(Rosa come unha pasta e pasa á seguinte foto) 

 

 2010 

 

(Día da semana, xusto antes de xantar, exterior dunha casa dunha aldea preto da cidade) 

(Elisa e Martiño acaban de aparcar fronte á casa e oen unha noticia na radio sobre a lei do aborto 

que lles chama a atención) 

 

-MARTIÑO: (rise) 

-ELISA: De que te ris? 

-MARTIÑO: Nada, nada (con ironía) 

-ELISA: Non, dime! 

-MARTIÑO: Viches, agora abortar xa non é un delito. 



-ELISA: Home, que menos! Unha muller ten derieto a decidir que facer con seu corpo. Claro, para 

ti é moi doado dicilo, como non tes que aguantar os nove meses de embarazo... 

-MARTIÑO: Veña, muller, non te poñas así! 

-ELISA: Xa...Vas buscar ti o rapaz? 

-MARTIÑO: Si, sen problema. 

 

(Entra Elisa na casa... Ao cabo dun anaco chega Martiño con Aitor) 

(Cociña da mesma casa dunha aldea preto da cidade) 

 

-AITOR: Ola, mami! (Dálle un bico a súa nai) 

-ELISA: Ola, filliño, veña vai deixar as cousas ao  teu cuarto. 

 

(Martiño, despois de darlle un bico a Elisa, senta á mesa e ponse co móbil) 

(Elisa mira con certo enfado a Martiño) 

 

-ELISA: E logo non fuches mercar a froita? 

-MARTIÑO: Non sabía que había que ir 

-ELISA: E logo ti non es desta casa coma min? Teño que quedar aquí facendo a comida e aínda 

por riba téñoche que dicir que vaias mercar a froita Teño que estar eu en todo, de verdade? Non 

podes facer nada por ti mesmo? 

-MARTIÑO: Mima, como estás hoxe! Non hai quen che diga nada! Estás de regra ou que? 

 

2030 

 

(Rosa está observando o ordenador cando é sorprendida por unha chamada que cambiará 

totalmente a historia da súa familia.) 

 

-ROSA: Si? 

-AINHOA: Señora presidenta 

-ROSA: Dígame! 

-AINHOA: Xa rematou o escrutinio dos votos 

-ROSA: Como quedamos? 

-AINHOA: Noraboa! Ganamos con maioría absoluta. É vostede a nova presidenta da Xunta de 

Galicia. Agardámola na sede do partido para celebralo. 

(Rosa colga o teléfono emocionada e satisfeita.) 


