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ALEGATO ESPONTÁNEO EN DEFENSA DA DRAMATURXIA 

 

Julio Fernández Peláez 

 

 

Nove autoras e autores para novos textos. A escrita de teatro en 

galego está viva e preséntase atrevida, espida e con aires de re-

novación, como o demostra esta breve antoloxía na que foron 

seleccionadas case unha decena de dramaturxias.  

Non están todas nin todos. Faltan algúns dos nomes que termina-

rían por completar un rico panorama actual de escrita teatral en 

lingua galega, pero está quen tivo interese por estar e quen ade-

mais enviou un texto adaptado ás condicións e cualidades que 

buscabamos: imaxinación, innovación, e calidade. Nisto, é certo, 

todo é subxectivo, pero confiamos no noso olfacto rastreador e por 

isto solicitamos a confianza dos lectores. 

Créanme, os textos valídanse por si mesmos, e hai neles abun-

dantes sorpresas tanto no contido como no formato elixido. En 

todos advírtese unha necesidade de vivificar a escena desde a pa-

labra, desde a palabra que en primeira instancia actúa no espazo 

branco dun papel. E precisamente é disto último do que si me gus-

taría falar: Da importancia do documento como punto de partida 

para a encarnación da palabra no espazo de (re)presentación. 

Por desgraza, a escrita de teatro segue ocupando un lugar delica-

do no panorama tanto literario como escénico. Todos sabemos 

que a escrita posibilita a acción, e que sen ela a acción non é po-

sible -pois tarde ou cedo, e nalgún momento do proceso, farase 

necesario dispoñer a través da linguaxe os sucesos e acontece-

mentos que a conforman-. Ademais, a dramaturxia de accións é, 

por enriba de todo, acción: Un fenómeno complexo que empuxa 
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ao movemento e ao encontro, tanto desde un punto físico e mental 

na escena como especulativo na súa lectura. Con todo, desvalori-

zada nas teas de araña dos caixóns das raras avis, é 

extraordinario o caso dunha directora ou director que aposte por 

levar a escena un texto contemporáneo inédito alleo que non estea 

avalado polo prestixio da fama -ou da moda-. Máis estraño é que 

unha compañía decida facerse acompañar do labor escrito dunha 

dramaturga ou dun dramaturgo para compoñer sobre escenario o 

artefacto dunha peza. 

O teatro que se fai vive de costas a quen escribe teatro, e isto é 

tan comprobábel que non merece a pena perder o tempo demos-

trándoo. Onde está o malentendido entón? Que está a pasar para 

que unha parte ignore  á  outra?  É tan sinxelo crear e elaborar  

accións que calquera membro dun equipo dedicado a producir tea-

tro podería facelo? Nisto consiste a “ruptura de roles”? 

A escusa non pode ser que con autores descoñecidos non se en-

tra nun circuíto teatral ou que non hai textos novos á altura do que 

intenta representarse. A escusa non pode ser tampouco que só 

Shakespeare entende o mundo contemporáneo a través das súas 

universais metáforas, entre outras cousas porque Shakespeare le-

va morto uns cantos séculos, e é cando menos dubidoso que 

reconstruíndo ao pé da letra os mitos sexa posible colocar un es-

pello nos fociños da realidade. Máis ben ao contrario, é a súa 

deconstrución -tal e como demostra Oti Ríos no texto Ricardo Se-

gundo Terceiro- que nos devolve desde a farsa á nosa historia 

presente, a causa quizais do estrañamento que nos xera a simula-

ción burlesca dunha recreación do noso pasado cultural. 

Un aire de autosuficiencia sobrevoa a escena contemporánea de 

tal maneira que a xerarquía redúcese ao ámbito do creador ou 

creadora da obra, que non só dirixe e compón, tamén escribe o 

guión da peza. A arte da creación escénica esténdese, así, a todos 

os ámbitos e deixa sen efecto a necesidade dun texto previo coa 

dramaticidade precisada dun diálogo e uns personaxes, pois resul-
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ta que o autenticamente importante reside nos feitos que os crea-

dores escénicos presentan (como persoas no escenario capaces 

de vivir situacións en directo). Pero quen dixo que a dramaturxia é 

basicamente diálogo e personaxes? No texto de Eva Ferreira, 11 

postais desde o deserto de sal, non hai sinal algún de dramatici-

dade e con todo é un texto dramático que reclama das voces que 

o habitan un corpo que o faga existir no deserto do esquecemento. 

A súa posta en escena sería posíbel desde principios non conven-

cionais e a beleza do imaxinario que latexa no texto de Eva ben 

merecería unha oportunidade para percorrer a escena a través de 

miradas distintas ás da súa autora. 

Vivimos tempos posdramáticos, atrévense a proclamar por aí, e is-

to implica unha confusión entre as distintas capas da creación, e 

unha sonora negación da primacía da escrita sobre o resto. Pero 

quen falou de dependencias ou de xerarquías? A inxenuidade do 

termo posdramático -e perdoen a expresión- consiste en conside-

rar un estilo dentro dunha disciplina como a disciplina mesma. Na 

maior parte dos casos, as dramaturgas e dramaturgos o único que 

desexamos é formar parte activa do proceso de creación escénica 

ou espectacular, sexa do xeito que sexa. Xa sabemos que o texto 

non é sagrado:  O texto (a publicación) é unha cousa e o Teatro 

outra. Básico. Pero a partir de aí, o número de variantes de co-

rrespondencia texto/escena é infinito e en ningún caso esta 

variedade exclúe a nosa presenza salvo nos casos nos que o esti-

lo así o requira. Tan diversa é a creación dramatúrxica que ata 

podería darse o caso de que o texto fora o produto da representa-

ción mesma, o que tampouco evitaría unha posibilidade de escrita. 

Non é iso o que sucede coa proposta de Lourdes Leiriz Meu pobre 

la Chaloupe? Non camiña neste caso a escrita por detrás da posta 

en escena na Rede? 

A sensación xeneralizada é que o teatro foxe dunha escrita recen-

te e anterior, coma se esta lle puxese máis trabas que ferramentas 

ao seu alcance. En parte, isto equivale a crer que os edificios que 
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se levantan sen arquitectos son máis artísticos porque non seguen 

un plano guía contemporáneo á construción. A solidez e a cohe-

rencia vense así substituídas por un novo elemento: a urxencia. 

Todo é emerxente, todo emerxe desde o baleiro dos cimentos da 

imaxinación á espera dun recoñecemento da obra de arte aínda 

antes de que esta chegue a emocionar por si mesma. Esta é a es-

tética da falsidade, a estética do novo teatro sen catarse, frío e 

ausente, incapaz de comunicar o auténtico, moi semellante, por 

iso, ao teatro político que domina a televisión. “As verdadeiras 

obras de teatro, atópanse na casa de cada unha de nós”, di un 

personaxe na inquietante obra Frustración, de Iria Bragado. Un  

teatro pasteurizado e carente dunha dramaturxia (dunha poética) 

que remova o noso interior.  

Ninguén neste oficio desexa escribir para NON ser (re)presentado, 

pois pola contra non lle chamariamos texto dramático (ou perfor-

mativo no seu caso) ao resultado da nosa escrita. A (re)presen-

tación mental non é suficiente para o teatro, pois de selo, bastaría 

con facer poesía e permitir que se representase a si mesma a tra-

vés da linguaxe, ou facer narración e deixar que se represente a 

través das variables espazo-temporais. Entre os textos elixidos 

hainos que directamente aluden a unha configuración espectacular 

e hainos que prefiren eludir a súa condición de texto teatral a tra-

vés de formatos máis semellantes á poesía ou a narrativa, pero en 

calquera caso ningún deles perde a vocación de adquirir unha no-

va dimensión a través da escena. E entre un extremo e outro non 

falta a ironización respecto disto. O texto República, de Sther Ca-

rrodeguas, directamente vólvese mordaz grazas á súa capacidade 

espectacular (ou antiespectacular). O seu ilustre protagonista (real 

ou duplicado) pronuncia unha única frase a modo de sentenza ab-

dicatoria, mentres que as didascalias referidas á teatralización da 

proclamación da República ocupan o resto do texto a modo de en-

saio sobre esta mesma “ficción”. 
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Ata nos centros dramáticos nacionais prefiren ignorar a nova dra-

maturxia -salvo que antes trunfe en Francia-, ou reducila a 

desapercibidas lecturas dramatizadas, e escasos son os festivais 

ou encontros que ceden un espazo para a súa visibilidade (en Es-

paña, só a iniciativa da Mostra de Autores Contemporáneos de 

Alacante pode considerarse un evento deseñado para tal fin). Ante 

a desidia e o desencontro palpábel, dan ganas de dicir: ”Que lles 

dean”, si que lles dean, e que a ninguén se lle ocorra representar o 

teatro que escribo porque non está escrito para iso, só para ser li-

do. É máis, se o resto da profesión pasa da dramaturxia, pasemos 

as dramaturgas do resto; sexamos autónomas, creemos unha So-

ciedade de Dramaturxia Libre, independente, sediciosamente 

illada. Esta será a nosa auténtica vangarda.  

Só literatura. Nada de facer esforzos inútiles que por outra banda 

só conducen a unha ficción desmellorada e apenas crible. Sexa-

mos literatura, e deixemos que os ensaios sobre teatro e o teatro 

mesmo sexa executado polos teatrólogos e os semióticos máis or-

todoxos, que como todo o mundo sabe, levan tempo ameazando 

con devolver o teatro ao campo da Filoloxía, de onde nunca debeu 

saír. Non se preocupen, isto non é un exabrupto en contra da teo-

ría teatral, máis ben ao contrario, pois o xusto sería que se 

teorizara sobre os textos e as representacións que conteñen os 

textos, e non sobre as accións e (re)representacións desligadas 

dos textos que con moita sorte chegan a ser publicados. Aínda 

que por desgraza, isto último é o que hai.  

Se cadra, intuíndo as dificultades das que falamos, unha boa parte 

das dramaturxias contemporáneas apostan pola súa radicalización 

lingüística, colocando deste xeito todo o peso na linguaxe. A lin-

guaxe como construtor dunha poética de desvelamento interior, 

capaz de internarse na alma e no abismo de quen dá voz ás men-

saxes cifradas, tal que fíos que nos conducen á natureza virxe dos 

acontecementos. Nesta dirección atópase o magnético texto de 

Carmen Abizanda, O fío de la vermella, que entre outras virtudes 
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ten a de facernos viaxar a través dun labirinto de palabras cunha 

única saída posible: a memoria non derrotada de quen non tivo a 

oportunidade de escribir a súa historia. 

Tamén a linguaxe, veloz, contraditoria, deliberadamente confusa, 

determina as manobras estéticas que caracterizan Dop, de Manuel 

Dosouto. Nel é evidente unha circularidade que rompe os princi-

pios de ligazón e necesidade, e que só mediante a súa capacidade 

centrífuga lánzase cara un desenlace exterior, alleo e afastado. 

A dramaturxia vive e reinvéntase grazas ao seu espírito multidi-

mensional. A encarnación e desencarnación que implica a práctica 

da dramaturxia convértena nunha arte que non pode deixar de ser 

vangarda, estética e política, pois no seu ánimo non está asentar-

se en condición poética establecida e menos aínda efectuar unha 

desconexión co universo no cal habita. De igual maneira que o 

mundo contemporáneo cambia de xeito trepidante, así a escrita 

dramática ocupa continuamente novas posicións de observación e 

desenvolvemento. Nela, en consecuencia, non faltan desviacións 

da norma, pero tampouco tramas asentadas no máis absoluto rigor 

dramático, e onde o obxectivo non apunta cara á forma senón a un 

fondo social que toca as problemáticas que nos preocupan, como 

é o caso, por certo, de Ngahme, de Raúl Dans. 

É preciso, máis que nunca, recuperar a consciencia sobre o noso 

labor. Tal e como acontece na peza Vigozoo, de Marcos Abalde, 

só a consciencia e a rebeldía son capaces de abrir fenda na reali-

dade preestablecida. Somos escritores, non somos monos nun 

zoolóxico cultural aos que se lles bota cando cadra a comida des-

de o exterior das reixas (con isto quero dicir que comemos, 

ouriñamos e defecamos igual que todo o mundo). Se alguén opina 

que a dramaturxia deixou hai tempo de ser necesaria, engánase. 

Só a mirada das dramaturgas e dramaturgos é capaz de reescribir 

e darlle a volta ao teatro da verdade institucional. E se, en efecto, 

como dicimos, a dramaturxia é necesaria, entón que se demostre. 
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Raúl Dans 

 

 

 

 

 

 

 

NGAHME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Lola,  

que me axuda sempre a cambio de nada. 
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I 
 

Un campo de terra queimado polo sol. MOZO 1 e MOZO 2. 

Mozo 1 ten un balón feito con trapos atados cunha corda. 

MOZO 2- E ti que? 

MOZO 1- Eu? 

MOZO 2- Home, quen vai ser!  

MOZO 1- Eu nada. 

MOZO 2- Nada? E eu que pensaba que xa me contentaba con 

pouco. Pero seica sempre hai alguén que se contenta con me-

nos, eh? Nada! Todos nós temos algo na cabeza, eu é o único 

que levo para alá, eu e a maioría dos que chegan a este cam-

po: un soño, aínda que sexa pequeno. Pero nada? Se non mo 

queres dicir, estás no teu dereito. 

MOZO 1- Quero xogar. 

MOZO 2- Fútbol? Profesional? 

MOZO 1- Si. 

MOZO 2- Pois iso non é nada precisamente. Xogas ben? 

MOZO 1- Claro. 

MOZO 2- Como Messi? 

MOZO 1- Ou Cristiano. 

MOZO 2- Demóstrao. 

Mozo 2 ponse de pé. Pausa. Ao cabo, Mozo 1 pon o balón en 

xogo. 
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II 
 

Mozo 1 e Mozo 2. Mozo 1 está deitado, co balón de almofada. 

Mozo 2 seca a suor da fronte co dorso da man e logo lámbea. 

MOZO 1- Non deberías facer iso. 

MOZO 2- Xa. (Lambe ben a man.) Pensei que xogarías mellor. 

Valo ter difícil. 

MOZO 1-  Tamén eu conténtome con menos. 

MOZO 2- O caso é saír de aquí, eh? (Despois dunha pausa.) 

Mira. 

Mozo 2 saca unha folla de papel arrancada dunha revista e 

amósalla a Mozo 1. 

MOZO 2- Viches? 

MOZO 1- (Mirando a folla.) Está ben. 

MOZO 2- Está ben? Está ben? É 3D, HD, mide así polo menos. 

(Abre os brazos, indicando o tamaño.) E só por deixares que 

uns homes garden o teu ngahme. 

Mozo 2 garda a folla no peto. Seca a suor do peito e lambe a 

man.  

 

III 
 

Mozo 1 e Mozo 2 xogan co balón. 

MOZO 2- Ves aqueles dous? 

MOZO 1- Que? 

MOZO 2- Detrás de min, aqueles dous. Mira con disimulo. 

MOZO 1- Que lles pasa? 

MOZO 2- Con disimulo. Están mirando? 

MOZO 1- Si. 
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MOZO 2- Antes preguntáronme se tiña ngahme para embarcar. 

MOZO 1- E que lles dixeches? 

MOZO 2- Que non, que lles ía dicir? Se tivese, mentiría, pero é 

que non teño. Querían saber que raio facía entón no campo, se 

non tiña ngahme para embarcar. 

MOZO 1- E que fas no campo? 

MOZO 2- Aquí estou igual que onde estaba, só que algo máis 

preto da saída. Entendes? 

MOZO 1- Entendo. 

MOZO 2- Preguntáronme se ti tiñas ngahme. Díxenlles que non 

sabía. 

MOZO 1- Paramos. 

MOZO 2- O balón é teu. 

Mozo 1 colle o balón. Mozo 2 anícase. 

MOZO 1- Saen sempre á mesma hora? 

MOZO 2- Sempre. 

MOZO 1- Levas moito tempo no campo? 

MOZO 2- Abondo para saber que o bote nunca se atrasa. Mer-

da, morro coa sede. 

MOZO 1- Que teñas sorte. 

MOZO 2- Ten coidado. Aqueles dous. Non me gustan. 

MOZO 1- Grazas. 

MOZO 2- Adeus. E sorte, Messi. 

Mozo 1 sae. 

 

IV 
 

Mozo 1 está sentado, co balón entre as pernas. Achéganse 

Mozo 3 e Mozo 4. 
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MOZO 3- Que tal? 

MOZO 1- Ola. 

MOZO 4- Ao meu amigo e a min apetecíanos dar unhas pata-

das. 

MOZO 3- Ao balón. 

MOZO 4- Si, claro. Ao balón. 

Mozo 1 míraos un intre, logo pásalles o balón. Saen Mozo 3 e 

Mozo 4. Mozo 1 obsérvaos mentres xogan. Ao cabo, o balón 

roda até os pés de Mozo 1. Entran de novo Mozo 3 e Mozo 4. 

MOZO 3- Cando chegaches? 

MOZO 1- Onte. 

MOZO 3- Nós tamén. 

MOZO 4- Marchas no de mañá? 

MOZO 3- Iso a ti que che importa? (A Home 1.) Tes que ter 

coidado, por aquí hai xente capaz de matar por algo de ngah-

me. Se é ngahme abondo para embarcar cara á terra 

prometida, xa nin che digo. 

MOZO 1- Grazas. 

MOZO 3- Os amigos están para iso. 

MOZO 4- (A Home 3, por Home 1, despois de observalo un in-

tre con atención.) Este ten toda a cara de ter ngahme abondo 

para embarcar. 

MOZO 3- E dálle. 

MOZO 4- Non chegan moi boas noticias de alá ultimamente. 

Estás seguro de marchares? 

MOZO 3- Niso ten razón aquí este. As noticias non son boas. 

Pero sempre será mellor alá que aquí, ou non? Se che dan un 

televisor 3D, HD e así de grande só por deixares que uns gar-

den o teu ngahme… E por riba o teu ngahme está seguro. 
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MOZO 4- Totalmente seguro. 

MOZO 3- Todo son vantaxes. Grazas polo balón, oíches? 

MOZO 1- De nada. 

Saen Home 3 e Home 4. Pausa longa. Un ruído ás costas de 

Home 1. Home 1 volve a cabeza. Silencio. O día esmorece. 

Séntese unha ladaíña ao lonxe.  

 

V 
 

Noite. Mozo 2 dorme no chan. Aparece entre as sombras Mozo 

1, co balón debaixo do brazo. 

MOZO 2- (Espertando, sobresaltado.) Ah, es ti. 

MOZO 1- Vai ao peirao mañá á mañá. 

MOZO 2- Es de verdade ou estou soñando? 

MOZO 1- Non estás soñando. Oíches o que che dixen? 

MOZO 2- Que vaia ao peirao mañá á mañá. Para que? 

MOZO 1- Ti vai. 

MOZO 2- Como queiras. 

MOZO 1- Leva o balón. 

Mozo 1 bótalle o balón a Mozo 2. 

MOZO 2- Vémonos no peirao? 

Mozo 1 desaparece entre as sombras da noite. 

 

VI 
 

Mozo 2 agarda, impaciente, co balón nas mans. Entran MOZO 

3 e MOZO 4. 

MOZO 3- Que fas ti aquí? Marchas ou que? 

MOZO 4- Ese non é o balón do teu amigo? 
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MOZO 3- Quitáchesllo? Quitácheslle o balón ao teu amigo? 

MOZO 2- (Recúa, asustado.) Non, deumo el. 

MOZO 4- E cando cho deu se o tiña nas mans cando lle fende-

ron a testa? 

MOZO 2- (Con sorpresa.) Que? 

MOZO 3- Que dás noxo. 

MOZO 4- Que noxo dás! Quitarlle o balón a un morto. 

MOZO 3- Mátano e ti vas e quítaslle o balón. 

MOZO 4- Non erades amigos? Eh? 

MOZO 3- E por riba fuches ti quen espallou polo campo que ti-

ña ngahme abondo para parar un carro e que hoxe ía 

embarcar. 

MOZO 2- Eu non fixen iso. 

MOZO 4- Fixeches, fixeches. 

MOZO 3- Case foi como se o matases ti. 

MOZO 4- A ver se é que o mataches ti. 

Entra o PATRÓN. O Patrón leva un machete no cinto. 

PATRÓN- Deixen o peirao libre, cabaleiros! Esta zona está res-

trinxida aos que teñen pasaxe directa cara á terra prometida. (A 

Home 3 e Home 4.) Ti e ti, tedes ngahme? 

MOZO 3- Ímolo ter. 

MOZO 4- Vai ver como si. 

PATRÓN- Arreando! 

Saen Mozo 3 e Mozo 4. 

PATRÓN- (A Mozo 2.) E ti que? Outra vez aquí? 

MOZO 2- Isto é verdade, patrón? 

Mozo 2 saca a folla de papel do peto e amósalla. 

PATRÓN- É verdade. 
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MOZO 2- As noticias de alá non son boas ultimamente. 

PATRÓN- (Devólvelle a folla.) Non me digas? En serio? E son 

boas as noticias que chegan da túa aldea? 

MOZO 2- Non. 

PATRÓN- Por que pensas que marcha toda esta xente? Por 

que ninguén fai o camiño inverso, de alá para aquí? E que fai 

un se alguén lle regala un televisor último modelo a cambio de 

nada?  

MOZO 2- A cambio de nada? 

PATRÓN- A cambio de nada. 

MOZO 2- Collelo. 

PATRÓN- Serías parvo se non. 

MOZO 2- Non sei. 

PATRÓN- Alá saben facer as cousas, creme, non é como aquí. 

Pero menos leria e máis ngahme. O ngahme é o que move o 

mundo. E o meu bote. Ngahme, money, argent, geld... Cartos! 

Tes ou non tes? 

Mozo 2 estende os brazos, co balón feito de trapos nas mans. 

Pausa. O Patrón desenfunda o machete e corta a corda do ba-

lón. Furga coa punta do machete nos trapos, até que descobre 

algo entre eles. Mete a man e saca un rolo de billetes. 

MOZO 2- É abondo? 

PATRÓN- Chega para a pasaxe. (Achegándolle o machete á 

gorxa, ameazante.) E lembra isto se queres chegar a algo no 

lugar ao que vas: Nunca é abondo. Nunca! (Faille un xesto co 

machete en dirección ao bote.) Embarca! (Mozo 2 obedece. O 

Patrón enfunda o machete no cinto e ponse a contar os bille-

tes.) Se é abondo, di. Miñaxoia! Así vos vai, carallo, así vos vai.  

 

PANO 
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Iria Bragado 

 

 

 

 

 

 

FRUSTRACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Fernando 

 

 



 

22 

 

Na escena aparecen tres mulleres sentadas en tres cadeiras 

de brazos. As dúas dos laterais chamadas B e C miran cara 

adiante. B parece mudar de canais a televisión que se sitúa no 

lugar do público. C come flocos de millo mentres mira a televi-

sión. Varias cámaras situadas na escena recollerán a 

información dos distintos canais de televisión. Estes canais se-

rán as imaxes do mesmo público dende distintos ángulos. 

Estas imaxes proxectaranse ao mesmo tempo que sucede a 

escena. A comeza a falar con certa ansiedade. 

  

 A-   As verdadeiras obras de teatro, atópanse na casa de cada 

unha de nós. Todos os días o mesmo teatro, ou similar teatro 

baseado na repetición,  de canons de conduta sociais que eu 

detesto, e que eu reproduzo a pesar de detestar. Todos os días 

as mesmas palabras, rutineiras e tranquilizantes, que fan que a 

vida non se mova, que  quede onde está, ancorada, sen rum-

bo, sen órbita natural. O teatro de verdade é ese de cada día, 

ao que estamos suxeitos, queiramos ou non,  porque aínda que 

o pensemos como absurdo non paramos de participar do ab-

surdo, do teatro escuro e terrorífico, do medo que se sente ao 

toparse atrapada, ante a mentira, atrapada ante a verdade de 

ser a mentira e participar diariamente, de calquera xeito no que 

é o que foi, no que é o que é , e no malo que será o que temos 

por vir, por repetir ese teatro do absurdo cando cruzamos a 

porta da casa, cando cruzamos a porta do choio, a porta da es-

cola, a porta da familia, cando cruzamos a porta da sociedade 

e nos transformamos, no que nos transforman os outros, e non 

deixamos de transformar ao resto, porque non podemos parar 

de facer merda, xa que de merda nos fixemos, e dar voltas, pa-

ra dentro, e para fóra, e mirar por todas as fiestras dos grupos 

de amigos, e de amigas, e mirar por todas as fiestras das ca-
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sas das persoas, e ver como viven, e ver que vivimos igual, e 

saber que ese é o teatro verdadeiro, que é asumido, sen medo, 

sen nervios, sen ensaios, pura improvisación sen reflexión que 

nos converte no que somos, no que seremos, no que deixare-

mos de ser, e así formaremos parte da historia do teatro do 

medo, e do que hai que dicir, e do que hai que facer, e do que 

hai que temer, a quen debemos temer, e  a quen debemos 

amar, e porqué e como debemos sexualizar, sexualizar e onde 

atopar os sexos, e así seguiremos falando entre amigas, entre 

fiestras, e portas da cuarta parede do teatro da vida, do forza-

do, sen risas, con medo, o de todos os días. Do teatro do 

prozac e da depresión, do teatro da comida enlatada e plastifi-

cada, e encartonizada, e pestificada, e quimiquizada, e o amor 

de consumo, e os teitos sen luz, e a paz sen lugar ,e a guerra 

en papel impreso que non sabe arder, e o teatro, como sempre 

presente na cola do supermercado, na cola do banco, na cola 

do comedor social, na cola da vida, e na cola da vida o amor, e 

por diante da cola, o medo, e na man do medo os cartos, e o 

tempo, e as vidas, e o teatro negro, escuro, terrorífico teatro da 

vida baleiro de contido, baleiro de verdade, encadeado teatro 

de represións e de angustias e de ziprexa, prozak, retrovirais, 

quimioterapias, antilépticos, funguicidas, e dor no día a día des-

te teatro, na cola do banco, na cola do súper, na cola da vida, 

na cola das furnas, na cola das caixas do Zara, da roupa da dor 

do teatro de sempre das persoas sen horas, sen vida, sen luz, 

sen amor, sen vento, sen nada, sen ritmo, sen órbita, sen equi-

librio, neste teatro, terrorífico, escuro e tráxico, o da vida, o das 

fiestras e portas e luces de sombras, o das chabolas, e as pon-

tes pechadas por debaixo e os colchóns e os sacos na rúa, e 

os carteis pedindo comida, e ti, (A érguese da cadeira e móve-

se polo teatro) teatro, teatro, teatro, teatro, teatro, teatro, tea–

tro. Tea-tro. Tea-tro. Teatro. Teatro. E ti amor, teatro. Teatro. 

Teatro. Teatro. Teatro.Teatro. Tea-tro. Tea-tro. Tea-tro. Tea-
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tro. Teatro. Teatro. Teatro. Teatro. Teatro. Teatro, e a luz, Tea-

tro, e  a voz, teatro, teatro, teatro, tea-tro, tea-tro. Tea-tro. Tea-

tro. Tea-tro. Tea-tro Tea-tro. Tea-tro. Tea-tro. Teatro!!! 

 

B e C permanecen nas súas cadeiras de brazos. 

 

B- E non di nada que non saibamos, e queda así tan ancha, e 

tan poética, como se fixese algo. 

A- Que dis? 

C- Pois di que con esa túa profundidade poética, tampouco fas 

nada. 

A- Que? 

B- Pois iso, que te cres moi, distinta. 

C- Moi profunda. 

B- Moi poética. 

A- Pe. 

B- Andas a querer rizar o rizo, e non tes razón. 

A- Teño, razón. 

C- Tes e non tes razón. 

B- Sabémolo xa. 

C- Todo iso. 

A- Toda a exposición. 

B- Pois si, todo iso que ti dis sabémolo. 

C- Sábeo todo o mundo. 

B- Todo o mundo. 

C- E por máis que o repitas, para este lado, ou para o outro, 

non vai mudar nada. 
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A- Poderei facer unha reflexión, non? 

B- Unha e todas as que queiras. 

A- Hoxe soamente se me ocorre esa. 

C- Carallo que humildade. 

B- Que pasas aí, rimando dez minutos, sobre as miserias da 

humanidade. 

A- É o que me sae. 

C- Humildade é o que a ti che falta. 

A- A min humildade? 

B- Humildade  fáltache. 

C- E o seguinte a humildade. 

B- Tamén che falta. 

A- Pero, claro que me falta humildade.  

B- Pois, xa tes que dicilo. 

C- É que sempre te estás a culpar. 

B- E sempre tes que ter a derradeira palabra tortuosa,e… 

C- Profunda. E que sei eu. 

A- Pois isto ,é o que hai, eu non podo parar, de ser como son e 

torturarme, e xirar, e reflectirme, no papel e na vida, e non po-

der deixar de moldearme de distintos xeitos, e de reciclarme, e 

de amar e sufrir, e de torturarvos. Eu non podo deixar de ser, 

quen son, das culpas, e das palabras tortuosas, do espazo.. 

B- Nese espazo. 

C- Nese espazo estamos tres. 

B- Así que deixa o protagonismo. 

C- Iso, deixa o protagonismo, e esa actitude de estirada. 

A- Estirada? 
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B- Moi estirada. 

A- Pero se eu… 

C- Estirada… 

B- Es estirada de máis e estamos fartas de ti, porque temos 

ganas de facer cousas, cousas distintas, e non nos deixas.  

C- Quéixaste e quéixaste, pero a culpa é túa, e non por máis 

que te queixes vai mudar o mundo.  

B- Eu o que quero e masturbarme, en calquera lugar, por 

exemplo, en público.  

C- Eu confórmome con que me deixes vivir en paz e desapare-

zas, ou te agoches, porque.. 

B- Mira, que xa non te aturamos máis.  

A- Pero non podedes vivir sen min.  

B- Podemos, podemos. 

C- Seguro que nos apañamos. 

A- E o profundo o complicado e o tortuoso e a fermosura desta 

vida de sufrir relatada en verso, que? A ver se credes que isto 

teno todo o mundo? 

B- Eu non creo nada, non penso nin nada diso, pero non pen-

sar non significa que eu deixe de ser, e de saber, o que pasa é 

que non me dá a gana de facer, e de sentir todo, así con eses 

problemas e esa tortuosidade, porque ti es en parte o proble-

ma. Eu quero mexar, cando teña ganas, e comer, e durmir, 

cando me apeteza, sen que aparezas ti, co teu puto manto ne-

gro, a falarme en verso, e a dicirme o malo de durmir fóra de 

hora. 

C- Con vivir un pouco máis tranquiliña, xa, non pedía máis. 
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A volve sentar na súa cadeira de brazos. 

 

A- Pero eu soamente sei ser tortuosa, e profunda, e dar culpa-

bilidade alí onde me atopo, e arrepentirme de ser eu, e odiarme 

por existir, e todo iso, as follas do outono caendo no chan mo-

llado e os vermes que saen debaixo das follas molladas, e o 

son do pisar as follas cos zapatos, e dos vermes que viven de-

baixo delas, e a morte dos vermes por culpa dos meus 

zapatos, e así é como é a vida, así é como é, doce e angustio-

sa, e as palabras acompáñannos e os ritmos lévannos, e as 

verdades aparecen como luces que nos iluminan, detrás e 

diante, e os minutos son curtos, e nótanse máis no inverno, 

porque hai menos luz, porque hai menos Sol, e o Sol é o meu 

centro, porque sen el a vida non existiría, e porque eu teño un 

Sol, e porque non paro de amar, e aspirar a dor da vida, e por-

que debo arrepentirme, da vida, que teño e que son, e que 

fago, e de modificar a vida, porque en cada segundo, ou milé-

sima a vida é outra da que foi, porque morreu o tempo pasado, 

e o que vén será mais vida, máis dor, máis amargor e amor. 

B- Case me convenciches. 

C- Claro que colle un ritmo. 

A- Un ritmo da hostia. 

B- Ei que dis ti. 

C- Non fales así de mal. 

B- Co ben que che estaba quedando o poema. 

A- Improviseino. 

C- A humildade que brille pola súa ausencia, non? 

A- Cada un é como é.  

B- Pois a ver se chegamos a un acordo e nos deixas máis ao 

noso aire. 
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C- Porque colles moito protagonismo, e non nos deixas respi-

rar. 

A- Son tal como son. 

B- Tal como es si, pero déixanos vivir un pouco en paz, com-

pañeira. 

C- Descansa un pouco, porque, como vas tan rápido no teu. 

B- Es boa, é certo, pero pensa en nós.  

C- Máis baixiño. 

B- E máis, menos. Vamos que menos tema profundo, e esas 

cousas que se che dan tan ben, pero que non nos deixan respi-

rar. 

C- Máis caladiña, faralo mellor cando fales.  

A- Non creo que poida. 

B- Non es ti quen fala. 

C- E que é o superego. 

B- E o superego é negativo. 

C- Sempre é negativo. 

A- Pero eu penso. 

B- Demasiado. 

A- Porque temos unha responsabilidade. 

C- Unha responsabilidade moral, si, pero xa o sabemos. 

B- E non o queremos saber,  

C- Non queremos que nolo recordes, ata cando imos ó baño.  

A- Entón que fago? 

B- Reláxate. Durme. 

C- Debes estar cansa, despois de pasar media vida, así. Dur-

me un pouco. 
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B- Fuma un porro, ou algo así. 

C- Eu teño un feito. Queres? 

A- Non creo que pase nada malo porque me relaxe un pouco. 

B- Que vai pasar. 

C- Se xa non hai nada que facer. 

B- O mellor é que pases o tempo que nos queda pasándoo 

ben, en vez de pasar o tempo torturándote. 

A- Pero gústame rimar, e as voces, os ritmos e as cores das 

palabras. 

B- Pois en vez de falar sobre que dura é a vida, mira que boni-

tiña é cando deixas de pensar. 

C- E bebe un cuba-libre ou algo así, come un pastel de choco-

late, merca algo. 

A- Non necesito mercar nada. 

B- Pois tráeme algo de comer. 

C- E a  min algo que estea de moda. 

A- Se non sei a túa talla? 

C- Temos a mesma. 

A- E que queres? 

C- O que sexa, pero que estea de moda. 

A- E se me confundo de talla? 

B- Trae a factura de compra, e outro día cámbialo, e así apro-

veitas , para mirar de novo o que hai. 

A- Entón marcho. 

 

A colle o seu bolso que estaba colgado da súa cadeira de brazos. 
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C- Colle o bolso. 

A- Xa o collín. 

B- Pois podíaslle dicir grazas polo menos, non si? 

A- Grazas. 

 

A sae da escena. 

 

C- Espero que se dea conta de que estamos engordando un 

pouco. 

B- Pois eu quero engordar. 

C- Mágoa de superego. 

B- Rima ben, pero… 

C- Pero, hostias… 

 

B levanta o mando a distancia. 

 

B- A ver que poñen. 

C- Quero o mando. 

 

B muda de canal. 

 

B- Xa está. 

 

Seguen sentadas diante do televisor de por vida. 
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Eva F. Ferreira 

 

 

 

 

 

 

11 POSTAIS DESDE O DESERTO DE SAL 
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[1] 

Para sobrevivir no deserto aprende a camiñar en liña recta a 

transitar os matices do branco a espreitar as agullas a calibrar 

a necesidade de transformar a harmonía en alleamento e sem-

pre por acaso talvez a observar o perpetuo movemento do 

simple acto de pensar.  

 

 

A vida é pouco frecuente aquí.  

 

 

[2] 

Tres tiros certos. A diferenza entre a vida e a morte. Un vento 

insípido. Lene. Beizos gretados con moscas e pus. Unha soi-

dade sen camiños. Fartura dos labirintos. Nostalxia dos 

adverbios dos vermellos do cheiro a fósforo queimado.  

Das partículas. 

 

Ofréceme un azul non tan desolado.  

 

 

[3] 

Para camiñadas polo deserto recoméndase levar roupa ade-

cuada. O pantalón Xe 600 Trail está concibido para longos 

traxectos en condicións estremas. O abrigo Duplo Uve 130 Ex-

treme é propio para alpinistas do sal que practican a escalada 

en terreos inestábeis. As botas E 621 Route impermeábeis ao 

glutamato de sodio están indicadas para camiñantes en soida-

de que saiban orientarse nos confíns do mundo.  

 

 

Miña nai sempre di que non podes tapar o sol cun só dedo. 
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[4] 

- Un barquiño de cera. Para che dar boa sorte.  

 

 

[5] 

Sede de todo. Fame de todo. Devagar e sen ti. Contigo e con 

sede. 

 

Atravesa os dedos coas tempas. Inventa unha regra. Inventa 

unha excepción. Escolle un televisor formidabelmente grande. 

Un xeito de ficar de pé. Unha inclinación favorábel. Escolle 

cuspir. Decidir cos ósos. (Profundo suspiro con sensación de 

instantes.) Móstrame como habitar os baleiros deste deserto.  

 

A cada paso rinocerontes.  

 

 

Para todos os efectos  

Perdida. 

 

  

[6] 

Cheguei até aquí con todos os meus medos. Ou a pesar deles 

cheguei até aquí.  

 

Estou rodeada de sal. Quero e non estar aquí. Teño fobia aos 

lóstregos, aos insectos. Fobia á néboa e máis ao sol. Fobia á 

escuridade. A cruzar pontes. Aos espazos abertos e pechados. 

Fobia aos espazos abertos e altos. Ao silencio das igrexas teño 

fobia. Ao sagrado. Aos caramelos que se pegan ao padal. Ás 

cousas asimétricas. Fobia aos lóstregos.  
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Iso xa o dixen.  

 

(É unha fobia importante. Pode alguén ir anotando todo isto?)  

 

Fobia ás correntes de aire. Ás figuras antropomórficas. Aos si-

nais. Ás escaleiras. Ás definicións do sublime. Ás cousas 

mortas. Ás conversas de sobremesa. Aos filmes baseados en 

feitos reais. Á táboa periódica.  

 

Fobia ao retorno aos remorsos aos retrousos. (Non deixen esa 

luz morrer!) 

 

Fobia aos certames literarios. Aos trópicos. Aos pixamas. Ás 

palabras esdrúxulas. Fobia á  cor de rosa. Fobia á Historia. Ao 

esquecemento. Ás rabuñaduras. Ás longas esperas. Aos 

amantes regulares. Aos vermes. Aos nomes.  

 

Ao teu nome.  

 

Fobia ás postais. De amor ou non. (Ridículas.TODAS)     

  

 

[7] 

- Gárdaas no peto. Para tempos peores.  

 

 

[8] 

No país do sal vivimos entre as ruínas. Nas beiras dos lentes 

aprendemos a camiñar. Nas beiras mesmo desta perfecta cir-

cunferencia camiñamos para non chegar a sitio ningún. A 
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conciencia peneiramos a furiosa verdade. Paisaxes subterrá-

neas na punta dos pés. Marteladas nos ollos dos peixes.  

 

Como falar de nós desde o deserto? 

 

 

[9] 

Mesmo nas follas de cadriños as liñas fican todas tortas.   

 

 

[10] 

Tenta desgastar o chan co calcañar esquerdo. Máis ou menos 

deste xeito. Debullar as pústulas. Non máis de tres minutos. 

Arrastrar o cu polas pallas. (É sempre tempo para ir a peor.) Un 

colidir demorado. Unha nova fuga. Asfixiante e fermoso. As 

pálpebras non responden máis.  

 

Lonxe do deserto. De min contigo. Das olladas cara atrás. Do 

xamais unha certeza. Do case sempre mal. Do nunca non así. 

Do embigo para abaixo todo. Contigo cada pedra. De alí en 

diante o baleiro.  

 

E a certa altura desaparecer. 

 

 

(O que é isto? Obviamente un cachalote)  

 

 

[11] 

Esquecín as apertas.  
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Francisco Oti Ríos 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO RICARDO TERCEIRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  
W. Shakespeare 

e 
M. Guede 
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Chámome Segundo...  

Segundo Ricardo... 

Segundo Ricardo Terceiro, cidadán de primeira con pasaporte di-

plomático, con pasaporte..., con pasaporte renovado... innecesario 

pasaporte que me dá patente de corso, patente de corso neste 

porto con zona franca... neste reino de contedores baleiros, neste 

reino de contedores baleiros amoreados en torres rectangulares, 

de contedores que son nichos neste camposanto de estadeas 

animadas... 

Son preciso coma un pantógrafo, coma un pantógrafo articulado 

que marca os camiños deste plano mundo con precisión buscando 

esa unión dos puntos con liñas vermellas e negras; non, non é ne-

cesario que me achaquedes a min a elección das cores destes 

camiños trazados; deberían ser azuis, pero a nobreza esgotou a 

cor do ceo e agora que AS NOSAS FRONTES COMPARECEN 

COS LOUREIROS DO TRIUNFO; engalanados, perfumados e 

aseados; agora, seguimos sendo unha merda, unha merda enga-

lanada nun lugar de merda, nun país de merda, nun continente de 

merda, nun mundo de merda, e agora, nestas merdas globalizadas 

é preciso cambiar de estratexias; mudar de hábitos; reactivar as 

tácticas; renovar os aliados; remexer na merda para que pareza 

outra, e poder continuar rexendo o destino destes reinos de mer-

da, coas súas merdentas nobrezas, cos seus enlarafuzados 

patrimonios e cos seus merdeiros súbditos para seguir fodendo; 

foder no velorio para consolar á viúva, foder coa espada na man 

aínda manchada de sangue quente; esa espada que entra e sae 

do corpo quente para logo ciscar o sangue coma se fose seme. 

Mirade! 

A miña espada non exacula seme,  

exacula sangue,  

sangue seco,  

sangue frío,  

sangue derramado polas esquinas desa sombra que habita,  
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dese cárcere fodido,  

no feudo deste antroido entronizado;  

Óense polo baixo balbordos de xentío indignado que se transfor-

man en ladridos de cans salvaxes.  

Non son os cans que me ladran cando paso. Non! Son eu que os 

provoco, son eu que vou marcando o territorio con este sangue 

isotópico, con este sangue fosforescente que vou esparexendo pa-

ra estercar esta merda, esterco de rei para transformar o reino 

nunha estadea; en miles de estadeas errantes que van acompa-

ñadas en procesión polos séculos dos séculos.  

O xentío que foi subindo de ton remata dicindo: AMÉN  

Para lembrarvos que un can mal feito, que un pit bull vello e tolo 

con máscara de aristócrata, está disposto, 

disposto para atacar,  

disposto a mandar,  

disposto a asasinar,  

disposto a loitar...  

Un ser disposto que se vinga nos demais porque se odia a si 

mesmo, porque a natureza non o dotou das condicións mínimas 

de agrado, coas condicións mínimas de beleza, coas condicións 

mínimas...  

Son un humano malfeito,  

atravesado,  

torto, 

que me odio,  

que te odio, 

que odio á humanidade engaiolada neste inferno compartido. 

Non escoito,  

Berro Ricardo...  

O eco devólvelle o Ricardo a Segundo. 

e falo,  

falo...  

falo comigo mesmo 



 

40 

Quen escoita agora o clamor indignado?  

Pode un reino sustentarse sen lacaios?  

agora, AGORA que estabamos vivindo un GLORIOSO VERÁN 

POR CULPA DESTE SOL DE NOVA YORK; agora, neste tempo 

de crítica e fodida bonanza na que os perigos asoman desde as 

xanelas dos ollos; agora que a indignación tomou as rúas; agora, 

nestas situacións límites síntome vixiado,  

e debo procurar novas estratexias;  

haberá que revisar as constitucións,  

haberá que ter xestos de bonanza  

haberá que desmantelar Guantánamo  

haberá... 

Volven a oírse polo baixo balbordos de xentío indignado. 

e todos berraremos  

diante do infortunio  

de ser privados da liberdade.  

Berrarán os presos dos cárceres,  

berrarán os súbditos árabes,  

berrarán os haitianos,  

os italianos, berrarán, 

os chechenos, berrarán, 

os chineses, berrarán, 

berraremos os xaponeses,  

berraremos os europeos,  

berraremos os americanos,  

berraremos os cubanos...  

berraremos todos...  

como unha voz única que clama xustiza neste deserto,  

como unha voz que pide UN CABALO! 

Voces do xentío: Un cabalo! Un cabalo! Un cabalo!... 

 QUE NOS TRAIAN UN CABALO!  

UN CABALO!  

O MEU REINO POR UN CABALO!  
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Calade!  

Os balbordos cesan. 

So eu teño dereito a suplicar un cabalo.  

Un cabalo, esixo un cabalo, aínda que sexa de carrusel... 

Un cabalo que me leve arredor do reino.  

Un cabalo nesta feira de atraccións. 

Un cabalo dun carrusel.  

Mirádeme! 

Quero que todos me vexades, que admiredes a lúcida coroa de 

espiñas douradas que me identifica, que ilumina os meus pensa-

mentos...  

OH, CONCIENCIA COVARDE, COMO ME ATORMETAS!  

Que?...  

Que me dis?  

Que non hai mundo?  

Que non hai reino?  

Que me dis miña conciencia?...  

Que tampouco hai conciencia...?  

Bah!... 

Saca unhas bragas do peto e ponse a ulilas. 

Menos mal que aínda nos queda o amor.  

Acariñando as bragas na cara. 

Querida Ana... 

Ah! Miña querida Ana. 

Se ti estiveses aquí para consolarme.  

Se estiveses aquí diríache:  

Querida Ana de telo sabido poderíamos ter evitado a morte do teu 

marido. 

Meu pobre…  

Que dis?  

Aínda te revelas...?  

Equivócaste Ana,... 

Garda as bragas. 
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Nin vou marchar.  

Nin son o inmundo satanás. 

Nin este lugar é o inferno.  

Desde cando o inferno se chama mundo?  

Desde cando a riqueza non é a paisaxe da morte?  

Desde cando a miseria se pode valer por si mesma?  

Desde cando?... 

Desde cando, Ana, non gozas coa miña erótica espada erguida 

para fender este mundo que se abre aos teus pés?...  

Non Ana, no inferno non.  

AÍNDA HABERÍA OUTRO LUGAR NO QUE ME SENTIR MÁIS A 

GUSTO.  

A TÚA CAMA...  

Pero iso agora xa non pode ser.  

Desgraciado RICARDO! 

DESGRACIADA INGLATERRA!  

Desgraciado mundo.  

Que razón tiñan as túas palabras  

QUE TODOS OS INSOMNIOS TE PERSIGAN ALÍ ONDE TE 

DEITES!  

O teu cuspe envelenoume.  

A túa beleza envelenoume.  

O teu corpo envelenoume. 

Infestado de veleno tramei a morte do mundo para ofrecercho aos 

teus pés, e pagáchesme con iso, nin sequera puiden pasar UNHA 

HORA AO ABRIGO DO TEU PEITO.  

Eu que crin terte engaiolada, que crin no poder da lingua espada.  

Véxote agora xurdir dos suburbios abandonados, das prazas de 

maio, das concentracións indignadas... 

Xordes de novo coma un reloxo suízo  

Óese un tictac de reloxo amplificado. 

rexurdindo das cinzas  

para contar os segundos, os minutos, as horas que faltan para a 
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miña morte.  

Véxote erguendo a bandeira da liberdade, rumoreándolle aos ca-

balos na orella: non acudades cando vos chame...  

ÁNDACHE BEN RARO O MUNDO!  

Cesa o tictac. 

Fálalle a un cartel de campaña electoral pegado nun dos contedores. 

Si, meu querido Hastings, eu tamén AGOIRO QUE VIRÁN TEM-

POS TERRIBLES, INFAMES TEMPOS QUE NINGÚN TEMPO 

CHEGOU A VIVIR NUNCA... 

Óese unha voz vella que di R I - C A R - D O con espectral son. 

Pero quen anda aí?  

Que se atreve a articular o meu nobre apelido, neste nobre porto.  

Quen se agocha dentro deste nobre contedor inglés.  

Que nobre porcelana fina importada de oriente se atreve a me 

arremedar?  

De novo a voz vella deletrea R I C A R D O con espectral son. 

Ah! Recoñezo esa voz. Es ti vella Raíña, flor ruín,. 

Xa volviches de cazar elefantes?  

Que reclamas?  

Desde cando era teu?  

Eu mírote desafiante Raíña tola,  

non che teño medo... nin che debo fillos... nin patrias... nin lealda-

des.  

Non son da túa propiedade.  

Non te equivoques. 

A Voz: DEPREDADOR?  

Que dis?  

A Voz: PORCO BRAVO?  

Non estarás a referirte a min verdade,  

A Voz: ESCARNIO DA NATUREZA?  

non me recoñezo...  

A Voz: FILLO DAS TEBRAS? 

perdes o tempo Raíña vella.  
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A Voz: ABORTO FUCIÑENTO?  

C  a  l  a  xa vella tola! 

A voz cesa. 

Eu merendo cos teus insultos déitoos en pan de boroa e engulo 

todo con sal e pementa e o que sobra doullo aos porcos, aos 

mesmos porcos que ti criaches, aos mesmos porcos que te ser-

ven, aos que te homenaxean, aos que te aman... Doulles 

margaridas aos porcos que teño amoreados naquel contedor, si 

aquel que ten un dobre fondo no que agochamos a pasta, así sae 

mellor, pasta de coca con sabor a xurro e chourizos de porco con 

sabor a cabalo... o negocio é o negocio,  

Fálalle a un cartel electoral pegado nun contedor 

ÁNDACHE BEN RARO O MUNDO!  

Si, meu querido Hastings, eu tamén AGOIRO QUE VIRÁN TEM-

POS TERRIBLES, INFAMES TEMPOS QUE NINGÚN TEMPO 

CHEGOU A VIVIR NUNCA... 

Pero eu debo estar preparado, DEBO AGRADECERLLE AOS 

CEOS A MIÑA HUMILDADE.  

É necesario manter a calma.  

Sóalle o Ipad 

Ao Choio! Que hai moito que facer.  

Mentres whatsappea co Ipad 

Xa chegou o contedor de armas que imos vender mañá. É rendi-

ble ter unha zona franca no porto do mundo. Surtir de 

contrabando aos súbditos é a obrigación de todo gobernante e 

neste porto dispoñemos de miles de contedores, de millóns de 

oportunidades innecesarias, de centos de ofertas de rebaixa. Xa 

ves meu pobo, non deixo de pensar en ti adiantándome aos acon-

tecementos. Sei das vosas necesidades e se algún non concorda 

coas miñas doutrinas que podo facer. Que podemos facer? Meus 

queridos amigos... Pois claro cortarlle a súa linda cabeza e logo 

choraremos a súa morte mesmo capturaremos a algún que fose 

culpable de tal tropelía.    

Aromas de comida enchen o espazo 
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Pero non demoremos! VEÑA, XA VAI SENDO HORA DE CEAR! 

CONVÉN ALIMENTAR OS NOSOS EXCESOS CUNHA BOA DI-

XESTIÓN. Entremos no contedor restaurante. A ver que temos 

hoxe para cear? Espuma de nobres cadáveres en cadaleitos de 

salsa rosa que levan tempo agardando por un príncipe badoco 

que os libere dese prato fondo... Ensalada morna de secretos de 

estado! Sopa de letras de cambio! Tropezóns de raíñas lavercas! 

Bo menú! E para beber: nobre sangue destes viñedos... 

Logo de tan boa cea so podemos rematar a faena cun coro de pu-

tas finas... Traédeme UN ESPELLO DE CONTADO... 

Que! Que non quedan espellos pero se fixemos máis de cen copias 

para cadanseu espantallo adornadas cada unha coa bandeira patria...  

Voces: Fachendoso 

Fachendoso? 

Voces: Sátrapa 

Sátrapa? 

Voces: Fillo de puta 

Eu?... Nunca máis lonxe da realidade... 

O Mundo está cheo de demócratas, que concorren coma min á 

democrática elección da súa puta preferida.  

Veña! Sexamos demócratas! 

Que todo se faga por sufraxio. 

Consultemos ao pobo. 

Presentemos candidaturas. 

Eu preséntome a min mesmo. 

Eu bótome a min mesmo. 

Eu fágome o reconto a min mesmo. 

Botos a favor de min mesmo? 

Botos en contra de min mesmo? 

Por unanimidade quedo elixido por min mesmo. 

E agora non vos queixedes. 

A elección foi democrática. 

En concorrencia competitiva. 
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Coma en todas partes... non hai tempo que perder 

Mario... José María... José Luís... Mariano... Fidel...  Hugo...  Sil-

vio... Nicolás... Ángela... Vladimiro... 

QUE TAL? COMO ANDA TODO, MEUS AUDACES AMIGOS? 

DISPOSTOS XA A TRAMITAR O ASUNTO? Claro, que preguntas 

teño, verdade. Vós sempre tan dispostos; SEN PIEDADE! Quero 

que actuedes sen piedade. NON SE VOS OCORRA DARLLE 

CRETO ÓS SEUS LAMENTOS! el É ELOCUENTE E PODERÍA-

VOS CONVENCER! Así me gusta que sexades ben mandados... 

ao choio... ADMIRABLE TAREFA, si señor!  

Voces: Recorta! Lexisla!  

Por que non pechas a boca... 

Sosega, sosega, meu querido mundo financeiro.  

Todos temos motivos certos para chorar os casos de ocaso.  

Pero non é con bágoas como se curan as nosas feridas.  

Pídoche perdón meu fondo monetario internacional!  

De xeonllos e humildemente solicito a túa bendición. 

Hei aprender, lévoo facendo desde que existo, e son máis vello 

que a humanidade...  

De que vos queixades, aí tendes eses barcos cargados ate a liña 

de flotación, dispostos para facer cadansúa travesía...  

Vós repartide esmolas que eu abrirei a billa dos condutos enerxéticos.  

Que consuman. Que paguen, que todos saímos ganando... e, se 

lles entran dúbidas, que deus os escoite, que se acollan á palabra 

do santo pai... á palabra do señor sempre disposto e a tempo; e 

cando a desesperación e superior confiemos no televisor,  

ou nas forzas da natureza sempre tan oportunas...  

E non vos esquezades, agora somos demócratas. 

Fomos elixidos democraticamente. 

Volve a falarlle ao cartel. 

Hai que acomodarse aos tempos meu querido Catesby!  

Que qué me move?... 

Móveme...   
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Ese desexo irrefreable  

Do gañador.  

Do xefe da manada  

que necesita borrar  

toda marca de ADN  

do seu malparado  

antecesor... 

Malditos! 

Fillos dunha cadela!  

O can Segundo está rabioso. 

O can Segundo vai morder. 

Quere trabar neses corpos inzados de suor polo amor á patria.   

neses corpos de futuros asasinos.  

neses corpos de traidores inconfesos. 

Correde!  

Fuxide ao carón das vosas nais...  

Malditos fillos de puta. 

Tomades demasiados tranquilizantes 

E iso non axuda para gañar unha guerra. 

Demasiadas complicacións para render coma soldados 

Coma soldados uniformados con eses traxes que vos igualan. 

Eu son o único que vos ama 

Malditos!  

Este porco bravo ama ao seu pobo. 

Este porco bravo coida do seu pobo. 

Este porco bravo defende ao seu pobo. 

Quen é o porco bravo?  

É un heroe coroado. 

Coma seu irmán. 

Coroado con crisantemos,  

coma seu irmán. 

Coma seu irmán. 

Que baila a danza da morte,  
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entre miles e miles de  esqueletos 

dunha España podre. Dunha Europa podre. Dunha América podre. 

Dunha Asia podre. Dunha Rusia podre. Dun mundo podre. Dun 

universo podre. 

Dun home podre. 

Dunha muller podre. 

Dun diñeiro podre. 

Duns uniformes podres. 

Duns empresarios podres. 

Dunhas ideas podres. 

Miserable mundo podrecido! 

Non me mereces... 

Son Segundo,  

Segundo Ricardo,  

Segundo Ricardo Terceiro,  

cidadán de primeira con pasaporte diplomático,  

con pasaporte...  

con pasaporte... 

Dádeme un arma 

Cunha soa bala. 

E virade ben o tambor, 

Que eu...                                                 XOGUEI  

A MIÑA VIDA 

AOS DADOS 

E  

ASÍ   

QUERO 

AFRONTAR 

O AZAR 

DA MORTE! 

 

Óese o forte estoupido dun revolver disparado preto. 
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Carmen Abizanda Losada 

 

 

 

O FÍO DE LA VERMELLA 

 

 

 
 

A Manuel Serrano que desenmarañou a madeixa e extraeu o meu fío vermello. GRAZAS. 

A ti, a miña irmá que suxeitas cada día moitos fíos. SEMPRE. 

Ao meu amor. Por ser como es. QUÉROTE. 
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A voz en off dun neno ou dunha nena que están xogando. Se 

cadra, intercambiaranse no momento de dicir o texto. Poderían 

estar ocultos na penumbra da escena.  

 

Gata, gata, gata maragata. Gata morgata, gata negra, patacur-

ta, patabranca, gata remenda gata, gata rabuña, gata apaña, 

gata amaña o fío vermello que sae do seu corpo. Onde estás 

remendo de gata? Onde gata? Gata durmida, gata ausente, ga-

ta presenza nun suspiro e non. Non máis. Nada máis. Gata 

abortagata. Gata soña gata un día. Gata colle, encolle, suspira, 

recolle. Gata amarra, amase, amará, gata suxeita a gata, gata 

ama a gata, gata valente, gata silente, gata libre. Gata libro 

aberto, gata pecha a saída, gata pechada, enclaustrada, en-

carcerada, gata en celo, gata celada, gata soña gato, gata 

recorda gato, gata saborea gato, ama gato, imaxina gato, se-

menta gato, abraza gato. Gata esconde gato da marea. Da 

onda. Escóndeo no eclipse, trala lúa, tralo sol. Gata ri gato. Ga-

ta acariña gato. Gata mira gato. Gata cortexa a gato. Gata mira 

gato. Cortexa a gato… Gata mira a gato… Gata cortexa a… 

Gato mira a gata. Gato quere acariñar gata. Querer gata. Mor-

der gata. Amar Gata sempre. Gato mira a gata. Gato pensa 

gata. Cheira gata. Imaxina gata. Morde o fío vermello que su-

xeita a gata. Acariña o fío da gata. Quere que non morra gata. 

Que non morran os gatos de gata. Os gatos prendidos do fío 

da saia da gata. Gato quere que gata non chore. Quere suxei-

tar as bágoas da gata. Gata quere a gato que quere a gata que 

quere a gato que quere a gata que te quere a ti que suxeitas a 

agulla que cose a saia da gata. 
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Puntada a puntada fíase o cadriño da túa saia, gata. A man su-

xeita os fíos vermellos que manchan a túa saia de gata. 

Vermella gata, gata cosida en vermello, gata soña liberdade de 

gata, de auga de rosas, de bágoas azuis, de medo a perder, a 

renunciar, a anticipar, de medo a non vivir, de medo a sentir 

non. A non ser. A non negar. A afirmar sempre. Gata desexa 

gato. Amar. Tocar. Morder. Chupar. Gata quere a gato para 

arrincar, caer, tropezar, dubidar. Gato para cambiar, para ser 

igual. Para mentir. Para non mentir. Gata quere a gato para 

nada. Para todo. Non. Si. Non. Non. Gata quere a gato para to-

do. Para durmir, para soñar. Gato para todo. Para querer-amar-

acariñar-vivir. Gato para respirar. Para nacer. Para soñar. Gata 

quere a gat… aínda que se pregunte: que é querer? 

Gato quere a gata para rifar, para gritar. Gato quere a gata pa-

ra mandar, para tirar do fío vermello e comprender. Gato quere 

comprender a gata. Quere desfacer o fío para tocar os cristais 

vermellos. Gato quere pisar os cristais vermellos da saia de ga-

ta. Cando ela non o ve. Cando non o escoita. Cando se aniña 

no seu recuncho a ver o mundo andar. Gato quere comer a cu-

ca de gata. Morder a gata e bailar enriba dos ollos de gata, 

beber a gata, acazapado mirar a gata cando ela non o ve e es-

coitar a música de gata. Gato quere todo con gata. Gato quere 

suxeitar o fío vermello de gata, soster a gata. A pregunta de ga-

ta, que é gata que gata non pode contestar aínda. Gata quere 

comer a sombra de gato. O seu chapeu de gato con botas. A 

présa de gato, o zapato no que voa gato, no que escapa gato. 

Quere comer os ollos de gato, os rizos de gato. Gata quere 

querer sempre a gato. E que gato a queira máis e máis día a 

día. Gata quere acariñar a dúbida de gato. Soster os bigotes de 

gato, a boca de gato, a risa de gato. E quere que gato a queira 

sempre e poder escoitar sempre a voz de gato, vibrar os den-

tes de gato, os ollos de gato, o nariz de gato… E acariñar con 

présa, sen présa, máis pausado, o corpo de gato que se abre 
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para gata só para gata aínda que non desde sempre. Houbo 

outras gatas, supón, pero cre que gato esqueceunas, pechou-

nas, acabounas… Iso di a gata. O gato diso non fala. Gata 

quere sentir a humidade de gato, as mans, os pés de gato. A 

humidade de gato baixo gata, sobre gata, en equilibrio imposi-

ble, en pirueta, en voo, sobre gata. Tremendo. Un golpe. A risa 

de gata sobre gato. A tenrura de gato. A caricia de gata. A nu-

be negra de gata que gato espanta, que afasta, que gato 

pelexa ata que gata durme e entón pode sacar de gata todos 

os fíos vermellos que se axitan. Gata valente, gato quérete. 

 

 

 

O cabo do fío 

 

Ela- É tarde. Non podo máis. Hoxe síntome moi vella. Por pri-

meira vez síntome vella e teño 75 anos. 

El- Adeus. Non tiven a posibilidade de me despedir, só que me 

fun apagando como unha vela axitada por un mal vento. 

Ela- As miñas canas? 

El- Teño as mans frías. 

Ela- As miñas mans están cheas de sucos de auga. 

El- Se puidese volver? Diríacho unha e mil veces. 

Ela- Se puidese tan só durmir, un segundo, toda unha eterni-

dade, durmir sempre. Desaparecer? 

El- Non che dixen nada, eu xa o sabía. 

Ela- Marchaches e deixáchesme enriba da mesa o fío vermello. 

Souben que era o final. 

El- Pechei amodo. Mentres, durmías. 

Ela- Oín a porta. Supuxen que non querías espertarme. 
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El- Decidín non dicir nada. 

Ela- Xa non puiden pegar ollo. 

El- Xa non tiven o valor de volver. 

Ela- E fíxose o silencio. 

El- É de noite. 

Ela- Esperei un bo anaco. 

El- Eu quería volver pero… 

Ela- Sabía que quizais nunca volverías. 

El- Non tiven forzas. 

Ela- Levanteime como puiden. 

El- Eu loitaba contra o meu propio destino, contra un futuro in-

minente. 

Ela- Entón chegou. 

El- Foi inútil. 

Ela- O fío vermello. 

El- Por tres veces subín as escaleiras. 

Ela- Significaba demasiado. 

El- Por tres veces volvín baixalas chanzo a chanzo. 

Ela- El gardouno sempre. 

El- Desistín. 

Ela- Seino. 

El- Aínda a amaba. 

Ela- Xamais o abandonaría. 

El- Amaríaa sempre. 

Ela- El sabía o importante que era para os dous. 

El- Nunca poderei esquecela, dicíame mentres baixaba pola 

escaleira do edificio e xa na rúa… 
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Ela- O fío vermello dicíame, ese que prende da túa saia. 

El- Hoxe non te desvelarás. 

Ela- Nunca deixarei de suxeitalo. Así como está detido. Na túa 

mesma saia. 

El- Quero que durmas. 

Ela- Todo empezou cando te levaron aqueles homes. 

El- Ponse tan guapa cando dorme. 

Ela- E eu non podía deixar de chorar. 

El-Con postura de neniña, feita un nobelo. 

Ela- Un deles suxeitoume polo pelo. 

Ela- Ti? 

El- Abrazada a min. 

Ela- Ti dixeches que non ías opoñer resistencia. 

El- De cando en vez roufeña. Pero móvoa e para. 

Ela- Xa, xa, xa… Nunca puiden conter as bágoas. Nin agora, 

agora menos. Agora que sei… menos. 

El- Para sempre. Nunca necesitamos falar moito para comuni-

carnos. 

Ela- Mireiche aos ollos. Non, non chorei entón. 

El- Ás veces o cárcere non é o peor. O peor é o baleiro aquí 

dentro, a ausencia… 

Ela- Tiña todas as miñas certezas na túa mirada e confiei. 

El- A ausencia do ser que amamos. 

Ela- Si. 

El- O escuro pozo no que caemos todos. Lorca… palabras do 

poeta. 

Ela- Non teño medo. 

El- Eu queríaa, quéroa, querereina. 
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Ela- Traeranche pronto hoxe e onte. 

El- Cando estaba en prisión non me chegaban as súas cartas, 

pero eu sabía que escribía sen descanso. 

Ela- Que grande e que pequeno é ese pronto. 

El- Xogaba a adiviñar aquelas letras que moito tempo despois 

pode ler, Gata. 

Ela- Para min, un século, unha eternidade. 

El- E non me gustaron. Ti desfacíaste. 

Ela- Non me deixaban visitalo. 

El- Non me gustaron. 

Ela- O seu marido é un preso político altamente perigoso. Un 

terrorista. 

El- Eran palabras desde a derrota. 

Ela- Déase por satisfeita de que aínda estea vivo. 

El- Entón alegreime de non telas lido no cárcere. 

Ela- Cando poderei velo? 

El- Morrer é máis que pechar os ollos. 

Ela- Cando? 

El- Non quero que ela vexa o final. 

Ela- Tamén admitimos a mulleres. Sabe que sempre se lle po-

dería acusar de… de calquera cousa? 

El- O fío vermello. 

Ela- Nunca? 
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Puntadas de agulla 

  

Mozo- Sentou ao meu lado. 

Moza- A guerra é só morte. Morte e ambición. 

Mozo- Ardíanlle as fazulas coma despois do sexo. 

Moza- O meu neno, o meu neno dorme. 

Mozo- Acababa de nacer o noso bebé. 

Moza- Ri. 

Mozo- Vaiamos a cuberto, é que non escoitas as bombas? 

Moza- O meu neno, o meu neno de ollos de auga. 

Mozo- Non quería desprenderse do noso meniño que ardía, 

vermello de sangue, entre as súas mans. 

Moza- É tan pequeno! 

Mozo- Non quería desprenderse do bebé. 

Moza- Ten fame. 

Mozo- O neno íase pouco a pouco. 

Moza- Teño os peitos secos, a guerra… 

Mozo- Quixen chorar, pero non puiden. 

Moza- Cariño, vai pedir un pouco de leite. 

Mozo- Morder suxeitando o fío vermello polo que se escorri-

chaba a vida do neno. 

Moza- Neno, meniño, neno. 

Moza- Neno, mórdeme a man. Esperta, meu amor. 

Mozo- Desde todos os recunchos chegaba o son das bombas. 

Moza- Un fío vermello. Un finísimo fío vermello é a túa fronte. 

Mozo- Quería que fósemos a cuberto, pero ela non quería dei-

xar danar o neno que se desfacía nos seus brazos. 
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Moza- O meu neno. 

Mozo- Non sabía como convencela. 

Moza- Olliños lindos. 

Mozo- Como sacala de alí. 

Moza- O meu amor. 

Mozo- Non quería escoitar. 

Moza- O meu amor. 

Mozo- Só miraba para ese neno. 

Moza- Sobe os brazos, así pequeniño? 

Mozo- Ao seu meniño. 

Moza- Queridiño. 

Mozo- Quería salvalo. 

Moza- Neno, pícaro meu. 

Mozo- Naquel momento eu xa sabía que era imposible. 

Moza- Non te durmas. 

Mozo- Non quedaba tempo. 

Moza- Esperta, meu rei. 

Mozo- O seu fío vermello íase crebando entre os seus brazos. 

Moza- Si, o meu ben. 

Mozo- Era inútil facela razoar. Iamos morrer os tres. Tiñamos 

que acudir inmediatamente a algún refuxio. 

Moza- O meu neno. 

Mozo- Vida por vida. 

Moza- O meu meniño. 

Mozo- Unha vida por outra vida. 

Moza- Pícaro meu. 

Mozo- A miña vida dese entón por… 
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Moza- Trae auga para o meu neno. 

Mozo- Xa nada vale. 

Moza- Non me escoitas? 

Mozo- É a guerra. Só queda aproveitala ou morrer. 

Moza- Ten sede. 

Mozo- Ela quería morrer irse co pequeno. 

Moza- (Canta) Á naniña nana, naniña eah… 

Mozo- Saqueina de alí como puiden. Tiña que vivir. 

Moza- (Canta) O meu Xesús ten sono… 

Mozo- O neno estaba morto. 

Moza- (Canta) Bendito sexa… 

 

 

 

Madeixas rotas 

 

Muller 1- Suxeita. 

Muller 2- Este? 

Muller 1- Si, o vermello. Agora faille un nó. 

Muller 2- Gustáballe calcetar polas noites cando o resto dur-

mía. 

Muller 1- Non, así non. 

Muller 2- Coa pouca luz do candil que iluminaba a tenda. 

MULLER 1- Esa bufanda é a peor bufanda da historia da calce-

ta tomo terceiro. 

MULLER 2- No monte pola noite hai pouca luz. 

MULLER 1- Estás moi guapa. 

MULLER 2- Unímonos aos maquis.  
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MULLER 1- Anda, suxeita isto unha vez máis. 

MULLER 2- Teciamos roupa para os combatentes. 

MULLER 1- Pregúntome se poderemos arranxalo. 

MULLER 2- Como ría. Xogamos a tirar unha batería de peidos 

fóra de serie? 

MULLER 1- É tan sinxelo como ti falo difícil. 

MULLER 2- Eu queríaa. Estaba aprendendo a suxeitar os seus 

fíos. 

MULLER 1- Escoita, naquela póla, un xirín. 

MULLER 2- Non tiñamos medo a morrer. 

MULLER 1- Pousouse aí ao lado na póla do carballo. 

MULLER 2- A vida renovábase cada día. 

MULLER 1- Quérote. 

MULLER 1- Gústame xogar contigo. Quérote con todo, vida 

miña, as túas miserias, os teus medos, as túas contradicións... 

Porque convertes o pequeno en grande e o grande en pe-

queno. Porque enfías todos os meus fíos, especialmente os 

vermellos. Porque me ensinaches a amar sen vergoña nin es-

curidade e por iso estamos aquí, as dúas, con estes 

guerrilleiros tolos... Tolas...Guerrilleiras. 

MULLER 2- Viviamos desde había meses no monte. 

MULLER 1- Gústame xogar contigo e morderche a planta do 

pé e dicirche todo o que che quero que non é moito se o com-

pararamos co que te quero de verdade. 

MULLER 2- Aceptábannos igual que nós a eles. 

MULLER 1- Sabes porque te quero tanto? Porque es valente, a 

miña gata, gatiña… 

MULLER 2- Trataba de tecer con ese fío para aprender a ama-

la dun modo novo, sempre diferente, cada día. 
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MULLER 1- Pulga? Dormes xa? Quedaches durmida! 

MULLER 2- Amala na súa ferida. 

MULLER 1- É tan sinxelo como ti falo difícil. 

MULLER 2- Eu queríaa. Estaba aprendendo a suxeitar os seus 

fíos. 

MULLER 1- Escoitas o xirín? 

MULLER 2- Non tiñamos medo a morrer. 

MULLER 1- Pousouse aí á beira na póla do carballo! 

MULLER 2- A vida era un xuramento que renovabamos cada 

día. 

MULLER 1- Quérote, gata. 

MULLER 2- Quérote, gata. 

MULLER 2- Foi só un disparo. Faciamos garda nun punto críti-

co. Os puntos críticos eran lugares de paso. Oín o son da 

bomba. Do impacto caín ao chan. Fíxose a noite que o iguala 

todo. Ti xa non estabas, gata, gata… O teu corpo xacía ao meu 

lado cheo de luz, pero baleiro de ti. Peguei moito o meu corpo 

ao teu. Aínda desprendía calor. O teu cheiro non era máis xa 

que o cheiro do sangue que empezaba a debuxar sinistras figu-

ras ao longo do teu corpo. Oía a voz dos maquis que nos 

buscaban. As bombas acaladas e as miñas mans entre os teus 

peitos, coma sempre, para sentir a túa calor unha vez máis. Un 

minuto. Só un segundo. Unha eternidade. 

MULLER 2- Adeus gata valente. 
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Lourdes Leiriz 

 

 

   

  

 

MEU POBRE LA CHALOUPE 
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Meu pobre La Chaloupe, dixo Cornaboeux estás fodido, máis che vale 
palmar agora mesmo. 

(As once mil vergas, de Guillaume Apollinaire.)  
 
 

 

   
 
 
  
 
 

 
  
Off Cornaboeux:  
Todo enche, inclusive ti, ou a promesa dos teus 78 quilos nu-
nha foto perdida no meu teclado. Un si, un non, que máis ten 
se todo enche.  
“Clikkkkkkkkkkkkkkkkkkk”                                
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Ola! Que tal?  
Ben, e ti?  
Ben.  
Poñemos as webcam?  

 
Dálle.  



Pos cara?  
Non, só corpos. Nada de caras.  
Vesme?   
Si. E ti?  
Agora si.    
Quita toda a roupa, agarra a picha con toda a man e dálle duro.  
Así?  
Máis duro, así.  
Que farías comigo se estiveras aquí?  
De todo. 
Dime, que farías comigo?  
Non fales e dálle con forza.   

 
  
  
  
 

Fala polo micro, por favor. 



Non.  
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Off La Chaloupe:  
A miña lingua podería dar chimpos do escroto ás xemas, dez 
de dez por ese corpo sexa de quen sexa. Agarrándoo, dándolle 
as miñas entrañas, as miñas arelas todas nun anaco de carne 
quente. Pérdome no reflexo da súa pel e fico duro toda a noite, 
coas súas expiracións nocturnas pásame o mesmo pero xa es-
tou duro moito antes. Seica isto é un xeito de amor, un xeito de 
procurar amor, un xeito de atopalo, un xeito de comunicación, 
un xeito de namoramento, un xeito, un xeito, un xeito... un xeito 
de onanismo amador. Amor de calquera xeito, amor. Carne 
amante na procura dos ollos quentes e firmes do seu carni-
ceiro.    

 



Poñemos o micro?  
Non.  
Un pouco, só quero saber como soa a túa voz, téñoa ima-
xinado tantas veces, que xa non sei...  
O micro só para escoitar a miña respiración cando dormes. Tes 
que ser obediente ou nada terá sentido.  
Durmo todas as noites coa túa respiración, imaxino a túa 
lingua recorréndome as costas e cando quero virarme para 
bicarte...  
Cala e quita a roupa.  
Toda?  
Toda, e sen xogos. Só fica nu para min.  
Quero verte, quero ver os teus ollos   
Son o que ves.  
Non tes cabeza. Só es un tronco?  
Son o que ves. E agora estou quente e a miña picha húmida, 
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ves?  Vou rematar por correrme sobre o teclado.  
Devezo por estar aí lambendo, así viríaste na miña cara e 
ollaríame nos teus ollos.  
Imaxínao!  
Sube a cam. Pon a cara só un minuto.  
Como volvas pedirme iso remata o conto.  
Só un segundo...   
Non.       

 



 
Off La Chaloupe:  
E teño que imaxinar todo, sempre tiven que imaxinalo todo, na-
da podo ver cos ollos da cara e así imaxino alén da pantalla 
uns ollos abertos no fondo dos meus, uns ollos na procura dos 
meus, uns ollos famentos de luz. Uns ollos húmidos na miña 
almofada bicando os meus. Isto debe ser o sabor do amor, po-
dería describir con máis de cen matices ese sabor.   
Non podo durmir, necesito tomar o aire e abrir as orellas a cal-
quera cousa que non sexa a súa respiración; ou non dis ti, ou 
non digo eu, cala dis ti e eu calo.  
 
Cala! Xa estou duro, quero facerme unha palla.  
Agarda, quero dicirche algo importante. 
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Cala e dálle. 



 
Saca a roupa. Tócate para min.  
Así?  
Si! Agarra a picha con toda a man e dálle duro.  
Quero ver a túa cara.  
Non pares.  
Sube a cam, por favor.  
Nada de caras. Abre as pernas e dálle duro.  
Vou correrme e quero que vexas como ollo para ti.  
Non movas a cam.  
Ves?  

 
  
Off Cornaboeux:  
Non, non teño tempo para isto.    
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 Esther F. Carrodeguas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

REPÚBLICA 
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ACTO I 

ESCENA I 

 

 

Apágase a luz de sala completamente, ábrese o pano. O esce-

nario está escuro (moi escuro, non se ve nada de nada). 

Escoitamos camiñar a alguén dende a bambolina esquerda (do 

espectador) de cara ao centro (ten marcado con cinta fosfores-

cente onde ten que parar exactamente). Para. Acéndese un 

recorte sen filtrar, pechado de carro, enriba do actor. Luz case 

cenital (o clásico foco para un só actor). É o Rei/Raíña de Es-

paña (Juan Carlos I, agora mesmo). 

 

REI / RAÍÑA- Acabou a monarquía española. 

  

Pode dicilo como queira, improvisando.Que quede ben, natural: 

orgánico. Que o diga como o diría un Rei/Raíña (O máis pro-

bable é que sobreactúe, xa que non é actor, e ademais fai de si 

mesmo, o cal é difícil. Hai que traballar con el concienciuda-

mente). 

  

Apágase o recorte. 

 

 Escoitamos ao Rei/Raíña de españa camiñando cara á dereita 

(do espectador) e saír por bambolinas. A xente “flipa” (iso é se-

guro), pregúntanse se viron o que viron ou se era alguén que 

se parecía moito ao que lles pareceu ver. O máis importante é 

que o actor sexa verdadeiramente o Rei/Raíña de España. É 
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imprescindible porque é unha obra de corte contemporáneo 

que mestura a realidade coa ficción, e se non o efecto drama-

túrxico vai ao carallo e a obra non ten sentido e os 

espectadores sentiríanse estafados xa que ademais a obra é 

moi pequena pero queremos cobrala coma se durase hora e 

media. 

O máis difícil é decidir en que momento pechar de novo o pano 

e acender as luces de sala. Hai que ter en conta que o actor 

non vai saír a saudar a pesar de que de seguro iso gustaríalle 

moito á xente, e quererían aplaudilo e todo iso. Pode que che-

gue un minuto pero pode que non cheguen nin cinco. Cómpre 

que todo o público ou polo menos unha grande maioría chegue 

a pensar verdadeiramente que se ese era o Rei/Raíña de Es-

paña daquela que carallo significa que o Rei/Raíña de España 

diga que a Monarquía acabouse, poño por caso, no Teatro 

Principal de Santiago de Compostela e vaia dicíndoo por aí 

adiante no Festival de Outono en Primavera e na Bienal de Ve-

necia (supoñendo que a obra teña boa acollida de público e 

crítica). Acabouse a monarquía dentro da ficción? De que fic-

ción? Acabouse de verdade a monarquía? E sobre todo, pode 

o Rei/Raíña de España facer ficción sobre si mesmo ou non se 

pode xogar con estas cousas? O importante é darlle o tempo 

suficiente ao público para que pense na sala, para que saque 

conclusións sen conversar con ninguén, para o cal é impres-

cindible que o negro sexa absoluto: que non se sintan 

arroupados polos seus amigos, coñecidos ou familiares. Hai 

que explicarlle todo isto ao técnico do teatro, e dicirlle que can-

do el considere que xa a maioría da xente pasou por este 

proceso mental, peche o pano e acenda as luces de sala, que 

a obra rematou. 
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Nota para a distribución: Trátase dunha obra de pequeno 

formato (apenas dura dez minutos) perfecta para facer sesións 

dobres ou triplas ou cuádruplas, etc (cada 15 minutos, por 

exemplo), de maneira que aproveitemos que pagamos ao actor 

unha soa sesión, pero tentemos encher o teatro máis dunha 

vez. Pólas características da peza pode ser habitual que moita 

xente queira volver vela automaticamente ao saír. É aí onde é 

importante para a distribución da peza que se faga cada quince 

minutos, para aproveitarse dese público potencial que querería 

volver vela, xusto no momento en que quere volvela ver. Así 

gáñanse dúas entradas no canto de unha (ou tres, no caso de 

espectadores especialmente interesados na peza). Polo pe-

queno do formato, podería parecer unha boa peza para 

distribuírse nas salas de microteatro que abondan ultimamente, 

pero habería un serio conflito económico por culpa do caché do 

actor, que a pesar de non ser actor, seguro que pretende co-

brar un salario desmesurado. 
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Marcos Abalde 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIGOZOO 
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O sol tinge de vermelho os ramos mais altos do monte da Ma-

droa. O pessoal do jardim zoológico entrou a trabalhar. Os 

motores dos seus carros estám frios. A claridade atravessa as 

pálpebras dos animais engaiolados. De repente acordam abu-

tres, leons, teixugos, búfalos, póneis e macacos. Um berro 

infernal inaugura o novo dia. YOGI espreguiça-se, expande as 

narinas, boceja. CINDY coça-se de maneira compulsiva. 

 

YOGI- Este clima fai-me mal. 

CINDY- Eu tenho comichom no corpo todo. 

YOGI- Nom estás bem dos nervos. 

CINDY- Estou cansada. 

YOGI- Cansada de quê, Cindy? 

CINDY- Nom sei. 

YOGI- Tens umhas olheiras... Já véu o cuidador? 

CINDY- Véu. 

YOGI- Nem o sentim. 

CINDY arrota. 

YOGI- Que arroto! Mimá! 

CINDY- Desculpa. Nom me caiu bem o almoço. 

YOGI- Nom me aguardache? 

CINDY- Passei a noite em vela! 

YOGI- Porquê? 

CINDY- Vai ranhá-la! 

YOGI- Já estou habituado. Almoça sem mim e pronto. 

CINDY- Yogi, estavas a dormir.  
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YOGI- Sabes que detesto almoçar só. 

CINDY- Tinha de matar a fame. 

YOGI mastiga. 

YOGI- Esta carne é nojenta.  

CINDY- Por um dia que nom há penso para avestruzes, cala e 

come! 

YOGI- Sabe a chumbo e a álcool. 

CINDY- Nom exageres. 

YOGI- Muito demora o cuidador. 

CINDY- Tem muito trabalho. 

YOGI- Ainda nom trouxo água? 

CINDY- Deveu-se esquecer. 

YOGI- Quer que morramos com a sede! 

CINDY- Somos tantos animais... 

YOGI- E este relógio? 

CINDY- Cousa mais rara.  

YOGI- (mastiga e destroça o relógio). Que se foda! Agora nom 

o recupera. O que pensa? Que os sacos também se comem? 

(Cospe um pedaço de tecido) 

CINDY- Há de estar farto de recolher a nossa merda. 

YOGI- Pois que nos meta numha jaula mais grande. 

CINDY- Esse tipinho nom manda nada. 

Um meninho aproxima-se. Come um gelado de chocolate. 

CINDY- Aí vem a primeira visita. 

YOGI- Como recende! 

CINDY- A primeira criança da manhã. 

YOGI- Trai um gelado! Um gelado! 

CINDY- Ó, Yogi! Onde vás?  
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YOGI brada e bate contra os ferros. 

YOGI- Os que vam morrer saúdam-te! 

Ao meninho cai-lhe o gelado, chora e foge. 

CINDY- Assustache-lo! 

YOGI- Só queria umha lambidela. 

CINDY- Pareces estúpido. 

YOGI- O chocolate deixa-me louco. Como o pudo atirar? 

CINDY- Estamos tam sós. 

YOGI- E Boo-Boo quê? Nom conta? 

CINDY- Claro que conta. 

YOGI- Boo-Boo, desperta! Que a Cindy já tem saudades tuas! 

CINDY- Eu também gosto das pessoas. 

YOGI- Deixa os humanos com os humanos. 

CINDY- Estás cheio de ódio. 

YOGI- Sim, sim... Dorminhoco, desperta de umha vez! 

YOGI bate contra os ferros. 

CINDY- Nom acordou? 

YOGI- Impossível. Sempre se ergue mais cedo. Boo-Boo, onde 

estás? 

CINDY- Como é que nom responde? 

YOGI- Boo-Boo, já som horas! Boo-Boo! 

CINDY- Levaram-no a ele também? 

YOGI- Ó, Boo-Boo! Di algo! 

CINDY- Nom pode ser. Tem de estar aí. 

YOGI- A sua jaula está vazia.  

CINDY- Há de andar no veterinário. 

YOGI- Desfigerom-se dele. 
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CINDY- Nom digas isso. 

YOGI- Agora dirám que era muito bravo, que estava doente, 

que endoidecera. Maldita seja a vossa raça, humanos! Nom o 

podemos permitir! Brada! Brada! 

CINDY- Outra vez nom! 

YOGI- Vamos bradar! Vamos bradar toda a noite! Ninguém vai 

dormir! Terám de nos matar. Se querem silêncio, terám de nos 

matar a todos. 

CINDY- E se ninguém escuita? 

YOGI- Havemos de bradar ainda mais forte. A nossa fúria há 

de furar os ouvidos dos torturadores. 

CINDY- E se nom nos dam de comer? E se nos sedam? 

YOGI- Brada! Caralho! Brada! 

CINDY- Os outros animais nom vam mexer umha palha. 

YOGI- E tu que pensas fazer? 

CINDY- Sabem que os mataríamos se estivéssemos em Je-

llystone. 

YOGI- Boo-Boo era o meu irmao! 

CINDY- Lamento imenso. 

YOGI- É preciso luitar! 

CINDY- Como? 

YOGI- Brademos! A revolta estendera-se como um incêndio, 

primeiro nesta jaula, depois em todas, até encerrarmos o zoo-

lógico, até extirparmos da face da terra cada um destes 

cárceres.  

CINDY- E se com tanto lume nós também acabamos ardendo? 

YOGI- Este incêndio nom nos consome, alimenta-nos.  

CINDY- Nom sei. Eu som pessimista. 

YOGI- Estás na póla. Esse é um privilégio que nom nos pode-
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mos permitir. Brada! 

CINDY- Umha cousa é roubar cestas e outra isto. 

YOGI- Eles querem a nossa dignidade. 

CINDY- Têm-na. 

YOGI- Nom o digas.  

CINDY- É verdade. 

YOGI- Nom é toda a verdade. 

CINDY- Eu prefiro olhar para o futuro. 

YOGI- Que futuro? Nom te atrevas a dizer isso! 

CINDY- Assumo o que me tocou viver. 

YOGI- A nossa vida pode ser doutra maneira. Nós somos ur-

sos! 

CINDY- Eu nom sei quem som. 

YOGI- Somos os reis da floresta. 

CINDY- Nom me fagas rir. 

YOGI- Os zoológicos som umha fábrica de conformistas, de 

zumbis, de porquinhos de índias. Devemo-nos unir, bater como 

um único punho. 

CINDY- És um excêntrico. 

YOGI- Porquê? Porque nom cuspo as suas mentiras? 

CINDY- Há que apertar os dentes. 

YOGI- Se nom é agora, quando? 

CINDY- Quando chegar o momento, já o saberemos. 

YOGI bate e morde as grades. 

YOGI- O mundo nom se reduz a esta gaiola.  

CINDY- Esta gaiola nom é tam má. 

YOGI- Se estamos enterrados em vida.  

CINDY- Agora esta é a nossa casa. 
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YOGI- Tu sabes que Boo-Boo nom foi o primeiro, que de um 

dia para o outro os animais desaparecem. 

CINDY- O nosso destino está forjado desde há tempo: grade, 

grade e mais grade. 

YOGI- Isso é o que di o cuidador. 

CINDY- Deixa o cuidador em paz. 

YOGI- Foram eles quem nos roubaram a paz. Eles começaram 

esta guerra quando em Jellystone acharam seixo, abriram a 

mina e arrasaram com tudo. Ninguém nos perguntou. Ninguém. 

Nunca. Nada. 

CINDY- Se a gente soubesse o que ali aconteceu...  

YOGI- Quem quixo informar-se, pudo fazê-lo. Estava à vista de 

todos. 

CINDY- Polo menos nom nos sacrificarom.  

YOGI- Venderam-nos como se fôssemos carne moída. 

CINDY- Enfrentas-te a um inimigo grande demais.  

YOGI- Só buscas escusas para a tua modorra.  

CINDY- O melhor é fechar o bico. 

YOGI- O cuidador meteu-se tam dentro de ti que nem sabes de 

que lado estás. 

CINDY- Ele sofre tanto como nós. 

YOGI- Ele colabora com esta barbárie. 

CINDY- Onde vamos estar melhor que aqui? 

YOGI- Em qualquer lugar longe deste fedor.  

CINDY- Eu nom cheiro nada.  

YOGI- Nom sentes o desodorizante? 

CINDY- Som muitos anos. 

YOGI- Eu nom cheiro como ele. 
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CINDY- Tu cheiras a bravio. 

YOGI- Ele fede a cidade. 

CINDY- Nom fede tanto. 

YOGI- Por favor... Eu rebuço-me no esterco para arrancar o fe-

dor deses humanos. Quase é tam repulsivo como o líquido que 

nos deitam para matar os piolhos. 

CINDY- Pois eu adoro essa água. Estou como numha nuvem. 

YOGI- És umha drogada. 

CINDY- Tento ser feliz com o pouco que nos resta. 

YOGI- Querem drogar-nos para apagarem a nossa raiva. 

CINDY- E para vivermos sem doenças mais uns aninhos. 

YOGI- Eu gosto dos meus piolhos e das minhas carraças. 

CINDY- Isso, quando tens umha infecçom, nom o dis. 

YOGI- Eu nom som umha atraçom para os turistas. 

CINDY- Tu, tudo o que tenha a ver com as pessoas, vê-lo ne-

gativo. 

YOGI- Pola sua culpa estamos aqui. Condenados ao seu ba-

rulho, à sua poluiçom, à sua histeria. 

CINDY- Eles têm o nosso mesmo olhar. 

YOGI- Mais do que um zoo, isto parece um manicómio. Nom 

há um só animal no seu perfeito juízo. 

CINDY- Ainda podia ser pior. 

YOGI- Nom muito pior. 

CINDY- Nom te esqueças do chicote do senhor Smith. 

YOGI- Havia outras cousas. 

CINDY- Comparado com ele, o cuidador é um santo. 

YOGI- Eu papava esses dous palermas de umha dentada. 

YOGI grunhe e todos os animais asinha respondem ao seu 
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bramido. 

CINDY- Nom digas isso! 

YOGI- Sobram as razons. 

CINDY- És um animal. 

YOGI- E com muita honra. 

CINDY- Ademais, a carne humana é para vomitar. 

YOGI- E tu como o sabes? 

CINDY- Por nada, por nada. 

Silêncio. 

YOGI- Nós para eles somos um Winnie the Pooh, um Copito de 

Nieve, umha ovelha Dolly. Nom nos têm medo. Pensam que 

somos meiguinhos, currinhos, mansinhos. Eu nego-me a ser 

nada disso. Eu som o senhor das montanhas. Nós nom somos 

cachorros. E nom digas que o fam polo nosso bem. Eu nom 

preciso que ninguém me proteja, nem que me alimente, nem 

que me limpe.  

CINDY- Somos pior que cachorros. 

YOGI- Porque essas famílias humanas desfrutam com a nossa 

tortura? Que é o que lhes chama a atençom? Que ainda nom 

nos suicidássemos? Por muitos quilos de pintura que empre-

guem, por muito que o tentem maquilhar, isto é um maldito 

campo de concentraçom! Qual é o seu labor pedagógico? 

Aproximar as crianças do abismo da loucura? Permitir-lhes me-

ter os dedos nas nossas chagas abertas? Realmente é tam 

divertido o sofrimento? Qual é o nosso crime? Nom ser da sua 

raça? Da sua raça de escravos? 

CINDY- Nom podem deter a roda. 

YOGI- Essa roda está a devastar a terra. 

CINDY- Magoa-lhes o mundo tanto como a nós. 

YOGI- Encanta-lhes lamber as suas cadeias. 
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CINDY- Fas-me sentir vergonha. 

YOGI- Querem humilhar-nos até o limite, ver-nos suplicar, fa-

zer-nos pensar que estamos derrotados, que tudo está perdido, 

que nom há saída. 

CINDY- Como pudemos chegar tam baixo? 

YOGI- O moral floresce com a revolta. 

CINDY- A realidade é tam teimosa.  

YOGI- A dignidade também. Sente o vento na cara, a carne do 

salmom, o rugido dos rios, o recendo a mel. 

CINDY- O mel na boca. 

YOGI- Na fraga ninguém pertence a ninguém. Brada! 

CINDY dá um bramido vergonhoso. 

YOGI- Com fúria! 

CINDY- Fugir é impossível. Inçarom de câmaras os muros. 

YOGI- Pensa em Jellystone, pensa em Boo-Boo. 

CINDY- Nom remexas no passado.  

YOGI- Nom é passado, aconteceu hoje. 

CINDY- O que passou, passou. 

YOGI- Essa atitude absolve o assassino. 

CINDY- Para! Nom o repitas! O nosso mundo desapareceu e 

com ele a nossa espécie! 

YOGI- Som eles quem vam decidir se desaparece ou nom. Se 

vamos jantar, se vamos dormir, se vamos viver. Quando preci-

sarem mais espaço, chau. 

CINDY- Que logo chegue esse momento! 

YOGI- Nom te afundas. 

CINDY- Já estou afundida.  

Toca um telemóvel na comida. 
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YOGI- Que é esse ruído? Que fai um telemóvel aqui? (Tritura-o 

com os dentes) 

CINDY- Nom sabes o que figem. 

YOGI- Tu que ias fazer, minhajoia?  

CINDY- Sempre és tam duro comigo. 

YOGI- E como nom vou ser? 

CINDY- Olha para o nosso almoço! 

YOGI- Que foi? 

CINDY- Pois...  

YOGI- Quê? 

CINDY- Nom sabes que cheirava mal e sabia esquisito? 

YOGI- Sim. 

CINDY- O nosso almoço era o cuidador. 

YOGI- Como? 

CINDY- Vinha com umha ressaca terrível. Deixou a porta de 

segurança encostada. Eu entrei.  

YOGI- Entrache?  

CINDY- Vim-no e nom me pudem conter.  

YOGI- Como? 

CINDY- O instinto pudo-me. Eu nom queria. 

YOGI- Como nom mo dixeche antes? 

CINDY- Estava assustada. Foi um acidente. 

YOGI- O seu corpo é irreconhecível. 

CINDY- Mastiguei-no antes de acordares. Nom queria que o 

soubesses. 

YOGI- Como nom o ia saber? 

CINDY- Nom sei o que figem. Vam-nos matar. Eu nom queria. 

YOGI- Deixou a porta aberta? 
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CINDY- Eu nom queria. 

YOGI- A porta está aberta! 

CINDY- Pois vai-te embora. Nom era o que desejavas? 

YOGI- Vamos. É a nossa oportunidade. 

CINDY- Eu nom vou. 

YOGI- Como? 

CINDY- Tenho medo. 

YOGI- Vamo-nos antes que perguntem por ele. 

CINDY- Vai. 

YOGI- Vamos os dous. 

CINDY- Nom podo. 

YOGI- A fraga está aí. Somos livres! 

CINDY- Foge! 

YOGI- Vamos! 

CINDY- Nom podo! 

 

CINDY fica paralisada. YOGI sai correndo e dá um bramido 

que devora o mundo.  

 

 

 

 

 

 

 



 

83 

 

Manuel Dosouto Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

84 

 
 

1-Oxalá desapareceras 
oxalá desaparezas neste espazo baleiro 
nese espazo baleiro 
naquel espazo baleiro 
Espazo baleiro dunha infancia que non lembro 

2- Espazos baleiros dunha infancia que non lembramos 
1- Que estás a dicir? 
2- Digo que 
1- Que dis 
2- Repetireicho 
1- O que 
2- Son coma un imán para xente coma ti 

encargada de amestrar a xente coma min 
lembras? 
Estabamos niso 
son incapaz de resistirme ao teu rostro 
e todo iso 

1- Si mellor 
2- Mellor 
1- Mellor si 
2- Moito mellor 
1- Moito mellor 
2- Alégrome 
1- Case 

de que? 
2- De que lembres 
1- Non 
2- Non 
1- De que lembres 

Perfecto 
2- Perfecto 
        Explícate 
1- Mellor 
2- Mellor que? 
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Explícate 
1- Moito mellor 
2- O que ho 
1- Ti 
2- Eu 
1- Ti 

Explícate mellor 
2- Bufff 

Traballo en colaboración cos pais e 
as industrias da comunicación social 
e entretemento 
Axudo na difícil pero satisfactoria 
vocación 
de educar a nenez 
coa presentación de modelos edificantes 
de vida e amor humanos 
Enténdeo 
Repite comigo 

1- Non lembro 
2- Como dis? 
1- Demasiado texto 
2- Que queres dicir? 
1- Digo que                                   
2- Que dis 
1- Rápido 
2- Como 
1- Moi rápido 
2- Agarda 
1- Hai un momentiño era coma se 
2- Si 

si 
non coma 

1- Non  
non 
era coma  

2- Un imán 
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1- Irresistible 
2- Para xente coma ti 
1- Non sei 
2- Encargada de amestrar  
1- Non hai quen o resista 
2- A xente coma min 

son coma un imán para xente coma ti 
encargada de amestrar a xente coma min 
lembras 
lembras? 

1- Hai un momentiño era coma se 
non 
non 
era coma se 
irresistible 
non sei 
non hai quen o resista 

2- Sssshhhh 
sssshhhh 
silencio 
silencio 
É moi desmoralizador 

1- Destrutivo  
1 + 2- Para todos nós 
2- Cando ocorre todo o contrario 

séguesme? 
1- Estou canso 
2- Entenrécesme 
1- Moi canso 
2- Desfareite 
1- Canso estou 
2- Caerás rendido aos meus pes 

Síntoo 
1- Sinto moita dor  

non podo controlala 
o sangue deslízase pola miña pel 
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como unha caricia desbordada 
incontrolada 
descoidada  
intencionada 
que non ten outro propósito que 
transformarme 
Si 
Gústame 
Mentiría se o negase 
Recoñezo que me gusta  
Gústame que me golpeen 
Améstrame 
Faime ben 
que me golpeen ben forte 
Ben moi ben 
golpeen máis forte 
máis  
máis 
máis 

2- Es coma un imán para xente coma nós 
encargados de amestrar a xente coma ti 

1- Son coma un imán para xente coma ti 
encargada de amestrar a xente coma min 

2- Non   
1- Non 
2- Coma ti non 

coma vós 
1- Vós 
2- Si 
1- Eu non  

vós 
2- Vós  
1- Eu non   

Perfecto 
hihihihihihihihi 

2- Hihihihihihihihi 
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1- Perfecto 
perfecto 

2- O corpo de Cristo 
1- Vaia hostia 
2- Vaia hostia 
1- O corpo de Cristo 

Perfecto 
2- Hostia vai 
1- Bufff 
2- Onde vas? 
1- Vaite 
2- Vén 
1- Non 
2- Vaite e vén 
1- Non 
2- Volve 
1- Non 
2- Regresa 
1- Non 
2- Achégate 
1- Ben 
2- Ben 
1- Achégate 
1 + 2- Perfecto 
2- Sssshhhh 

sssshhhh 
silencio  
silencio 
Os máis tímidos 
Os máis tímidos 
Ti máis ti 
Os dous 
Para un lado 
Xa 

1- Noto cambios 
2- Veña máis 
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veña máis 
máis veña 

1- O  meu corpo comeza a cambiar 
Estou 
multiplicado por dous  
Igual 

2- Por completo 
1- Por completo 
2- Igual 
1- Perfecto 
2- Perfecto 
1- Igual 

Perfecto 
2- Isto é máis complicado 
1- Máis 
2- Moito máis 
1- Por Deus 
2- Sssshhhh 

sssshhhh 
silencio 
silencio  

1- Mais creo que vas estourar  
2- Isto 
1- Que? 
2- Os teus ollos 
1- Que lles pasa os meus ollos 
2- Creo 
1- Que 
2- Parecen  
1- Cres 

parecen  
que? 

2- Pareces escoitar 
1- Contemplo 
2- Contemplas 
1- Atende  
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2- Atendo 
1- Observa 
2- Observo 
1- Escoito perfectamente 
2- Sssshhhh 

sssshhhh 
silencio 
silencio 
Hostia 

1- Aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
2- Sssshhhh 

sssshhhh 
1- Imaxe nada agradable 

Que lles pasa aos teus ollos?  
parecen contemplar 
atender 
observar 
unha imaxe 
unha imaxe nada agradable 
Para aquel cabrón de alí desexable  
Como ri o fillo de puta 
Como sexa 
O que sexa 
Pero que sexa xa 

2- Xa 
1- Por  favor 
2- Necesito rematar canto antes o que comecei 
1- Golpea con máis forza 
2- Perdón perdón 
1- Perdón por que?  

Por que comezades a pedir perdón? 
quen  
quen? 
Quen chora? 
vamos  
Escoito perfectamente 
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Centrádevos carallo 
Carallo pero non tanto 

2- Váiseme das mans 
1- Merda 
2- Non son capaz de controlalo 
1- Merda 

Onde ides?  
onde ides? 
Eiiii 
Agora comezaba a notar cambios 
Eiiii 
En serio 
Póñome serio 
Non me fai graza 
Agora que teño a cara coma un melón 
A mirada sobre o mesmo acontecemento  
cambiou 
Dígovolo en serio 
Tamén a visión da cor 
Parezo un melón 
non 
non 
contestade 
Contestade hostia 
vinde 

2- Non 
1- Volvede 
2- Non 
1- Regresade 
2- Non 
1- Achegádevos 
2- Mágoa 
1- Non me fai graza 

enténdeseme 
non se me entende 
como corren os cabróns 
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faime graza 
Non 
non chega a miña voz 
Por que me abandonades? 
Dop    
Entrades ou quedades? 

 1- Síntome  incómodo 
Chegado este momento  
xa non sinto nada 
Non sei como me sinto 
Dop   
Si Non 

1-Non 
Dop Non 

1- Síntoo 
Dop Entón é non 

1- Cambiareina 
Dop Si non 
Decídase 

1- Non 
Non sei 
Dop Non temos todo o día 
É cuestión de decidir 

1- Fácil dicilo  
difícil facelo 
ou era ao revés 
non podo 
non podo 
non podo pensar 
Non atopo a postura adecuada para 
pensar 
Dop   
Encóntrase ben? 

1- Estou tan inchado 
Dop non 

1- Non 
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Dop Non 
1- Non  

perfecto 
Dop Que  

1- Que? 
Dop que quere dicir 

1- Reparto 
Dop como 

1- Perfectamente 
Dop non entendo 

1- Reparto perfectamente 
Dop explícate 

1-  No espazo 
Dop amodo 

1- Non 
Dop non 

1- Amodo 
perfecto 
non encaixo no espazo 
estou tan inchado 
podédesme axudar 
podédesme axudar 
por favor 
Dop Está ben 
está ben 
está ben 

1- Estou ben 
Dop Encóntrase ben? 

1- Encóntrome ben 
Dop ben 

1- Ben 
Dop Perfecto 
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Raúl Dans (1964). Autor teatral, guionista de cine e televisión e actor 
de dobraxe. Gañador en dúas ocasións do  Premio Álvaro Cunqueiro 
(1994 e 2010) e do Premi Born (1997 e 2012). Chegamos despois a 
unha terra gris, a súa última obra publicada, recibiu o Premio de Tea-
tro da Asociación de Escritores en Lingua Galega 2011. Como 
guionista de ficción para a televisión foi creador, argumentista e dialo-
guista de series como A miña sogra e mais eu, A vida por diante, 
Pratos combinados e Terra de Miranda.  
 
Iria Bragado (Vigo, 1985). Escápase a través das artes cada vez que 
pode. Agóchase entre as palabras. Danza cos versos. Goza dos sons 
das letras, e da construción dos textos. Escritora por necesidade vital. 
Atopase cómoda na dramaturxia e na poesía, na que vive a diario 
cando camiña pola rúa, e cando recita mentres pasea, e mentres é 
observada. Así a vida sábelle a vida e pode continuar aquí, neste 
mundo, un pouco máis. 
 
Eva F. Ferreira. Autora de pezas breves como Ela que come formi-
gas, Servizos, Isto non é Dinamarca ou S/T. Instalación audiovisual 
para dúas actrices sobre fondo branco, publicadas en Casahamlet; 
Ofélia (Novos autores II, Laiovento); Poema sinestésico para tres vo-
ces e un can (VI Premio Diario Cultural de Teatro Radiofónico), e 
Como eliminar as manchas de vómito. Con Demolicións Ferreira&Cía 
dirixiu Edison ou dúas mil demostracións de como non facer unha 
lámpada eléctrica, e S/T. Técnica mixta sobre linóleo negro. 
 
Francisco Oti (Cabanas, 1954). Titulado en Dramaturxia e Teoría Te-
atral. ESAD de Galicia (2012). Membro fundador do Teatro Círculo de 
Perlío. (1974). Director da Mostra de Teatro Infantil Galego “Xeración 
Nós”. (1985). Coordinador da Area de Teatro da Dirección Xeral de 
Cultura. (1986). Xefe de Produción do CDG. (1993).  
 

Carmen Abizanda Losada. Profesora de Teoría e Historia da Litera-
tura Dramática na ESAD de Galicia dende 2006. Licenciada en 
Dirección de Escena e Dramaturxia pola RESAD de Madrid especiali-
dade en Dramaturxia. Licenciada en Ciencias da Información pola 
Universidad Complutense de Madrid rama Periodismo. Na actualidade 
está a realizar a tese de doutoramento sobre a obra dramática de 
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Juan Mayorga. A súa formación e experiencia profesional repártese 
entre o xornalismo a interpretación e a dramaturxia. Como xornalista 
conta con numerosos traballos e artigos en prensa (La Voz de Galicia, 
Diario 16, La Opinión de A Coruña) Ten publicadas as pezas Na outra 
beira, Veo, veo e Adictos a la luz.  

 

Lourdes Leiriz, (Boimorto, 1966). Viaxeira que a forza de ir de banda 

a banda rematou por ficar atrás das ventás dun tellado case sempre 

mollado. Os froitos da súa teimosa agorafobia son un meticuloso ca-

lendario das migracións das aves no hemisferio norte, e unha 

profunda observación da vida virtual da xente nesa rede de redes na 

que coma unha tartaruga foi arrastrada. 

 

Esther F. Carrodeguas (Rianxo, 1979). Escribe dende moi pequena e 
xa mociña comeza a estudar e traballar no eido da comunicación au-
diovisual, ata que no 2006 descobre que o que lle apaixona é o teatro 
e decide cambiar o seu rumbo vital comezando a formarse e formando 
grupos de xente cos que desfrutar da teatralidade. E así como se 
achega á escrita de textos que teñen que ver co teatro. Na actualida-
de, ademáis de desenvolver proxectos propios, estuda Dirección e 
Dramaturxia na ESAD de Vigo e dirixe o Grupo de Teatro Airiños. 

 

Marcos Abalde Covelo (Vigo, 1982). Obtivo o Prémio Josep Robren-
yo 2008 por Canibalismo,  o Prémio Álvaro Cunqueiro 2011 por A 
cegueira, o Prémio Marqués de Bradomín 2012 por Xudite e  o Prémio 
Bienal de Teatro Romaria Viquinga 2012 por Saga de Iacobsland. Na 
revista Casahamlet tem publicadas: Eugenésia, Liturgia de Jerusalém, 
Welcome to Lampedusa e As ratazanas sonham com a Irlanda. É 
membro de Estaleiro Editora. 

 

Manuel Dosouto Rodríguez (O Barco de Valdeorras, 1978) Titulado 
pola Universidade de Vigo en Relacións Laborais e estudante de Di-
rección e Dramaturxia na ESAD de Galicia. Colaborou como actor en 
diversos montaxes de teatro e cine. 
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