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1. Na casa de María Castaña

Baixa Idade Media. Fame, guerra e peste. Tempo seco e frío.  Crise económica e política (de autoridade) 

os  labradores  cativos,  obrigados  pola  necesidade,  donan  as  súas  propiedades  aos  foreiros  e  fanse 

criados deles. Os foreiros poñen en cuestión o contrato cos señores.

Coro.- (Abre a escena cantando A Xustiza pola man, letra de Rosalía; música de Mercedes Moreno)

María.- (Escriba centeo) Imos comer isto?... Gaspallos!... (Suspira)

Martiño.- (Entrando. Frega as mans e bufa de frío) Que tempo temos!

María.- Pela!

Martiño.- Veño do Souto!

María.- Volveu Xear!

Martiño.- Branqueaba!

María.- Non deixa nada!

Martiño.- Croucos!

María.- Éche o que hai!

Martiño.- Comida de porcos!

María.- Habías ver o que comen por aí!

Martiño.- O que poden!

(Pausa)

María.- Seica vén o andazo!

Martiño.- Que andazo?

María.- A peste negra!

Martiño.- Abonda coa fame!... Ben negra é!

María.- A can fraco...!

Martiño.- Só se morre dunha!

María.- Para a vida que levamos!

Martiño.- Peor é a morte!
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María Castaña-Escea 1ª

(Pausa)

María.- As rendas!

Martiño.- Están a pique de caer!

María.- Pois non hai!

Martiño.- O bispo non anda con caralladas!

María.- De onde imos sacar nós?

Martiño.- Viñeron os arrieiros!

María.- As ámboas estaban baleiras!

Martiño.- Pois as huchas e os salgadoiros!

María.- Vida de escravitude a nosa!

Martiño.- (Cabreo) Rebentados do traballo!

María.- Aterecidos do frío ou queimados do sol!

Martiño.- E ameazados polo bispo!

María.- Non hai outra!...  Ou lle paramos os pés a ese sacaúntos ou nos  

mete a todos debaixo da lousa!

Comba.- (A cabeza envolta nun pano. Peta na porta. Berra) Maríaa, Mariaaa!

María.- Entra, Comba, entra!

(Pausa para que entre Comba)

María.- Que é o que che pasa?

Comba.- (Desesperada)  Ai,  María,  os  meus  filliños!...  Cáeseme  a  alma  de  

ouvilos!... “Mama, mamá, dáme un cacho de pan”!... Estarrican as manciñas de  

cara a min. (Limpa as bágoas co revés do cinguideiro) Ai, María, que dolor!... Na casa  

non hai nin unha faragulla!... Poderías darme un bolo?

Martiño.- Se Deus non o remedia, teremos que morrer tísicos!... O pan da  

cortiña lambérono as xeadas e o da chousa estragouno a treboada.

María.- (Cabreo) E o maldito bispo!... Xa mandou recado que  se vai poñer  

de  camiño...  que  teñamos  todo  disposto.  (Resignación)  Dareiche  un  bolo!...  

Martiño, vai buscar un bolo!
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María Castaña-Escea 1ª

Comba.- Que  Deus  te  bendiga!...  (Enfado)  Se  non  fose  por  ese  maldito  

sacaúntos poderiamos vivir todos!

Martiño.- (Dálle o bolo a Comba con xesto de contrariado)

Comba.- Que Deus cho pague, María!... Que Deus cho pague!

Martiño.- Xa, carallo, xa... E ti cando podas!

Comba.- Dispoñede de min!

María.- Vai con Deus, Comba, vai con Deus! (Comba queda, mira a María con ollos  

de súplica) Que che pasa, Comba, que é o que che pasa agora?

Comba.- (Suplicante. Fala a modo, moquea e límpase co revés do cinguideiro) Ai, María!...  

Se me puideras dar unha correa de unto!... Unha faragulliña así (sinala unha uña)  

de pingo!... Os meus meniños non teñen máis que pel e ósos!... E bandullo!...  

Míranme con aqueles olliños mollados!... E eu sen nada!... Cáeseme a alma  

aos pés!

María.- (Triste) Non!... Non che podo dar o que non é meu!

Comba.- (Queda mirando a María)... Terei que botarme a pedir ós camiños!!

María.- Agarda aí! (retírase)

Martiño.- (Lamento) Tamén che ten carallo a cousa!... A fame e o traballo para  

nós!... O pan para o bispo!

María.- (Volve. Dálle un pequeno envoltorio) Toma!... Remédiao!

Comba.- (Bícalle  a man a María) Que Deus cho teña presente na gloria!

Martiño.-  (Enfado) Quen llo ha ter presente vai ser o bispo no vergallo!

María.- Iso xa se verá!

Martiño.- (Rifa. Fai co dedo na sen o xesto de tolemia) Ti non guías, María, ti non guías!  

María.- (Enfado.  Xesticula)  Martiño,  fuxe,  fuxe de aquí!  ...  Afástate da miña  

vista!

Martiño.- Amolecéronche os miolos?... Non sei que che pasa!

María.- Se os homes fósedes homes, non nos estaría a acontecer o que  

nos está a acontecer!...  Iso é o que pasa! (Silencio.Enfado)  Aquí ou comemos 

todos ou non come ninguén!

Comba.- (Dá  uns  pasos  de  cara  a  saída.  Rousa,  encara  a  María.  Suplicante)  María,  

axúdame a manter os meus fillos  e póñome ao teu dispor!... Eu, e todos os  

meus!

4



María Castaña-Escea 1ª

María.- Anda, anda!... Para o bispo traballaremos todos!...(enfado en aumento)  

Se non mudamos as cousas!... Algo haberá que facer!

Comba.- Conta comigo! (monólogo) Mal fado levo canda min!... Eu parín!... Eu  

axudei a parir!... Traer inocentes a este castigo!...  Máis valía non nacer que  

andar descalzos e esfameados polos camiños da morte!

Coro.- (Pecha a escea cantando a Xota das Cortellas, música de Mercedes Moreno)
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2. No despacho do bispado

Lugo  está  na  decadencia  fronte  a  Santiago,  León  e  Astorga.  A  rexeneración  do  burgo  virá  da 

reconstrución da catedral que lle inxecte enerxía ás cofradías e dinamismo ao mercado.

Bispo.- Si!...  O  burgo  está  na  ruína!...  As  pousadas  fechan,  as  casas  

esborrállanse, chove nas igrexas, fede nos hospitais e nos pazos só quedan  

curuxas!... Eu, bispo deste burgo!... Si eu, Pedro López de Aguiar... Vou mudar  

o  rumbo  das  cousas!...  Si,  Lugo  volverá  ser  o  que  foi!...  A  metrópole  de  

Occidente!...Desde a súa fundación!... Si!... Iso foi Lugo!... Desde o principio!  

Si,... ab urbe condita!... Cidade dobremente divina: Lucus et Augusta!... Sí! A  

carballeira  sagrada!...  O  druída!...  Os  espíritos!...  Os  porcos  cebados  con  

landras!... Si, para comer Lugo!... Lacón con grelos!... O nabo de Lugo!... Si, o  

porco  e  o  nabo!...  Que  mesa!...  (Toque  de  Angelus.  Berra)  Matías!  A  hora  do  

tentempé: as lonxas de xamón!

Matías.- (Detrás do escenario) Vou!

Bispo.- E un cálice de viño!...

Matías.- De cal?

Bispo.- Do de María Castaña!...  Tinto,  o do Sil!  ...Si,  ten indulxencias!...  

Matías, bule que me entrou o flato! (Arrota; entra Matías; ponlle o pedido; retírase. El vai  

saboreando;  fala  cortado e animado)... Si, a AUGUSTA!... Agora... unha borralleira!...  

Non!...  Lugo vai  ser refundada!...  Antes foron César,  Teodomiro,  Odoario!...  

Agora, Eu!... Si...é a miña quenda... Si, ... a cidade de Pedro López de Aguiar!  

(desprezo)  COMPOSTELA!...  Non...  Naceu  onte,  como  quen  di!...  E  xa  se  

apropiou  do  que  era  noso!...  Non...  Quitounos  o  principatum,  a  primacía  

metropolitana!...  Xerusalén, as cruzadas!...   Compostela, os peregrinos!...  E  

Lugo?...  Para abaixo!...   Para abaixo!...  Non!...  A catedral!...  Ese é o quid!...  

Si! ... A catedral!...  A alma do burgo!... O seu espello!... Si... Iso é o que farei:  

reconstruír a catedral!... unha catedral que se vexa a vinte leguas! Conforme a  

nova arquitectura!... Si... A nova cidade medrará á sombra da nova catedral!...  

Nova  catedral  e  nova  devoción!...  Si...  Unha  devoción  rica  en  esmolas,  

xenerosa  en  donacións,  millonaria  en  benefactores,  multitudinaria  en  
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María Castaña-Escea 2ª

peregrinacións!... Si ... Nova Teoloxía económica!... Si ... Templo e devoción!...  

Matías, Matías... non petaron na porta?

Matías.- Petaron

Bispo.- Pois bule, bule!

Matías.- Agarda a alguén?

Bispo.- Ao mordomo!... (Á Matías) Inútil.... sangue morta.... teño que estar eu  

en todo!

Francisco.-Vostede dirá!

Bispo.- (Sentado  sobre  Francisco  que  está  a  catro  patas)  Francisco,  estiveches no 

consello do Cabildo, non é?

Francisco.-Estiven.

Bispo.- Estás comigo?

Francisco.-Corren malos tempos!... Deixalos correr!

Bispo.- (Séntase no sillón) Nos séculos pasados Lugo foi o que foi!... Desde o  

Cantábrico ata o Teixo, desde o Atlántico ata o Pisuerga en todos os lugares  

nos tributaban honras, rendas e vasalaxes!...

Francisco.-Iso foi! ... Agora, historias!

Bispo.- Usurpación!... U-sur-pa-ci-ón!

Francisco.-Política!... Po-lí-ti-ca!

Bispo.- Braga,  a nosa vella  rival,  fíxose independente...  Con iso debera  

medrar o noso poderío na Galiza... Pero non!

Francisco.-Compostela!

Bispo.- Equilicuá!

Francisco.-Foron os reis!

Bispo.- Os descoidos, Francisco, os des-coi-dos!

Francisco.-Eles soubérona argallar!

Bispo.- Si... Templo e devoción! Tem-plo e de-vo-ción!

Francisco.-Si... Catedral e Apóstolo! Ca-te-dral  e a-pos-to-lo!

Bispo.- Si... As dúas rodas do carro!

Francisco.-E as indulxencias!... As in-dul-xen-cias!

Bispo.- Si...  souberon  coller  o  rumbo  dos  tempos!  (Maxistralidade  en  todo  o 

diálogo) e onde era ermo, naceu un gran burgo!... Os nosos mellores artesáns  

mudaron os obradoiros para Compostela!... 
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María Castaña-Escea 2ª

Francisco.-En Lugo só quedaron pillos e piollos!...

Bispo.- Compostela andou lista coa Nova Teoloxía Económica!... Iso trouxo  

o mercado, a prosperidade!

Francisco.-Agora é un lugar visitado por todos!

Bispo.- Si...  Conseguiron  o  que  conseguiron!...  Vila  rica!...  Bispado  

poderoso!

Francisco.-Tiveron a culpa os reis! ... Xogaron contra nós e a prol deles!

Bispo.- Si... As culpas son escusas!... (Moito énfase) Non... Con laios non se  

vai a ningures!... Se queremos saír adiante temos que pornos a elo!... O quid  

está na catedral!... Si.

Francisco.- (Con humildade, pero con firmeza) As contas son as que son!... Non... De  

onde non hai... non se pode quitar!

Bispo.- (Autoritario  e  contundente)  Vostede  ten  a  dignidade  de  mordomo!...  

Ergo... está obrigado a administrar cando hai  e cando non chega!

Francisco.-(Segue con humildade e firmeza) Señor bispo, ando a estudar  a maneira  

de incrementar a recadación!... Pero levamos un ciclo de malas anadas!... A  

fame trastorna aos labregos!...  Así é que andan a erguer o sacho contra os  

señoríos!... E iso acontece nun lado e noutro!... A máis dun mandaron xa ao  

camposanto!

Bispo.- Si...  Teño que sandar Lugo deste mal  no que está a agoniar!...  

(Contundente) Se cómpre dieta, dieta!... Se cómpre, sangría, sangría!... Entendes  

o que che quero dicir?... O noso designio é o poder, a gloria, o principatum!

Francisco.-Si,  eu  entendo  que  as  obras  se  deben  facer  nas  épocas  de  

prosperidade, cando hai de sobra!... Si ... Así se fixo sempre!... Nos tempos de  

crise, como os que estamos a vivir, abonda con ir termando do que hai, sen  

meterse en aventuras!

Bispo.- (Maxistral)  Esta  é  a  encrucillada  na  que  nos  achamos:  ou  nos  

espelimos  e  nos  damos  a  valer  ou  desaparecemos  engulidos  polas  vilas  

rivais!...  Lugo  precisa  dun  novo  corazón,  duns  novos  folgos,  dunha  nova  

alma! ...  Si ...  Da catedral! A nosa guerra é a reconquista do Principatum!...  

Estou agardando a Paio  para que se  poña a fronte...  Matías,  acompaña a  

Francisco! (Marcha Francisco)
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María Castaña-Escea 2ª

Bispo.- (Só) Todo canto se diga del é pouco... Francisco é un pusilánime!...  

Si... Un home sen fel!... Sen imaxinación... Sen coraxe!... Sen iniciativa!... Sen  

ambición!... Vou ter que relevalo!

Matías.- (Peta na porta) Chegou D. Paio!

Paio.- Sr. Bispo, estou ao seu dispor!

Bispo.- Paio, xa coñeces a miña idea!

Paio.- Si... Cada santuario o seu devocionario!... Os santuarios ricos son  

os que arrastran a moitos devotos!

Bispo.- Disponte a executala!

Paio.- (Pide escusas con humildade) Sr. Bispo, eu?... Se só coñezo a Teoloxía  

do Santo Agostiño!... A Economía da salvación!... Os beneficios do pecado!...  

As plusvalías da graza!... Con iso ata agora fomos tirando.

Bispo.- As indulxencias!... Si... Agora son as indulxencias!

Paio.- Eu... Eu non

Bispo.- Pescuda entre os teólogos iluminados!

Paio.- (Dubitativo) Diz que en S. Pedro de Rochas hai un anacoreta santo,  

sabio e virtuoso! ... Quizabes el nos poida asesorar!

Bispo.- Que agardas?...  (Faille  sinais  de  que  se  mova)  Prepara  a  mensaxe  e  

designa un mozo da túa confianza!

Paio.- Pronto!

(Pausa)

Bispo.- E non esquezas que aínda che queda a outra encomenda.

Paio.- Cal outra?

Bispo.- A de contratar o mestre de obras!

Paio.- E a quen quere que contrate?

Bispo.- Busca  entre  os  máis  prestixiosos!...  Dos  modernos!...  Dos  que  

seguen esa nova arquitectura, “opus francigenum”!

Paio.- Opus... queee?

Bispo.- Fran-ci-ge-num!

Paio.- O gótico?

Bispo.- O gótico!... Si!... O gótico!
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María Castaña-Escea 2ª

Paio.- Quere construír a catedral conforme á arquitectura bárbara?

Bispo.- (Contrariado) Ti si que es bárbaro!... (Declamando con solemnidade) A nova 

arquitectura  francesa!...  Os  pináculos  penetrando nas mesmas  entrañas do  

ceo!... E as criptas afundidas nos mesmos miolos infernais!... E as vidreiras!...  

Todo luz!... Luces de todas as cores!... Un frenesí irisador!

Paio.- Tan, tan!...

Bispo.- Que  o  crente  se  sinta  nada!...  Se  sinta  inmundo,  diante  do  

sublime!... Se recoñeza pecador, diante do abismo!... Se saiba necio diante de  

tanta luz!

Paio.- Si... os beneficios.... A  rendibilidade do pecado!

Bispo.- (Saíndo os dous) Símbolo da cidade cristiá que mira a Luz de luces.
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3. Na casa de María Castaña

A fame faise mortal. Principia a levedar a rebeldía. Óese o repique de campás “chamada de anxeliños” , 

laios das choronas, despois badaladas de funeral...Unha nana e campás de funeral)

Coro.- (Recitan  os  lamentos  das  choronas)  Ai… Ai… Ai… Como esmoreciches,  

como te  fuches  silandeiro!...  Co  fío  da  fame  segouche a  vida!...  Vanse  os  

nenos!… Que vai ser de nós?... Canta soidade nas casas!… Canta tristura na  

vida!... Quen correrá polas corredoiras!?... Quen beberá nas fontes!?... Quen  

nadará nos ríos?... Matáronte os longos días sen pan... as negras noites de  

fame!

María.- Outro!

Martiño.- O Roi!

María.- Xa andaba!

Martiño.- Pouco perdeu!

María.- Perdeu a vida!... Paréceche pouco?

Martiño.- Cres que lle valía a pena vivila?

María.- Non sexas animal!... Quen quere morrer?

Martiño.- É a verdade!... Para calamidades e miserias... Non!

María.- Caen a afeito!... Hoxe é un... mañá outro... é así diario!.... Era do  

tempo do noso!

Martiño.- O noso está ben mantido!

María.- Martiño, .... tampouco nós estamos limpos!

Martiño.- Desvarías!

María.- Eu non podo durmir!... Somos culpables!

Martiño.- Xa me dirás de que?

María.- Ben o sabes!... Ben repartido... daba para todos!

Martiño.- Reparte o bispo!

María.- Nós axudamos!

Martiño.- Pagaralas ti!

María.- Iso está por ver!

Martiño.- Máis vale non comprobalo!
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María Castaña-Escea 3ª

María.- As cousas teñen que mudar!

Martiño.- Deixa que os mundos corran!

(Pausa)

María.- Non!... Vou repartir as huchas do bispo!

Martiño.- Que broma é esa?

María.- Paréceche divertido?

Martiño.- E, que lle vas dicir a el?

María.- Que adíe os cobros!

Martiño.- Fóichese o xuízo?

María.- Comprenderao!

Martiño.- E que razóns lle vas poñer?

María.- Os mortos!... Non che parecen boas razóns?

Coro.- Cada morto, unha razón / cada morto, un argumento / cada morto o  

fundamento / para a revolución.

Martiño.- Non é a min a quen tes que convencer!... Iso disllo a el!

María.- Pois non vou agachar a testa!... Se non quere entender... haberá  

que sacar o xenio!

Martiño.- Se non che valen as razóns... Ulas armas?... Ulas forzas?

María.- Aparecerán cando teñan que aparecer!

Martiño.- Non toques as huchas do bispo!... Xa van escasas!

María.- A Comba axudarame!

Martiño.- A Comba... A Comba!.... Que ten que perder a Comba?

María.- Aínda lle quedan fillos!

(Pausa)

Martiño.- O mordomo está a pique de se poñer en camiño!

María.- Escusa vir!

Martiño.- Pois vén!
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María Castaña-Escea 3ª

María.- Hai que mandarlle recado de que non veña!

Martiño.- E quen vai ser o propio?

María.- Ti mesmo, Martiño!... Ti mesmo!

Martiño.- Quen?... Eu?

María.- Si!...  Ti mesmo!...  Martiño o Cego! Aparella o cabalo e ponte ao  

camiño!

Coro.- (Canta A fouce esquecida; letra de Cabanillas; música de Mercedes Moreno)
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4. No despacho do bispado

Martiño pide adiar os foros

Matías.- Eeeemineeencia! ... Eeemineeencia! ... ...

Matías.- Un mensaxeiro! Martiño o da María Castaña

Bispo.- Que  pase!

Martiño.- (Entra Martiño temeroso; cabeza agachada; pucho na man) Meu señor... escuse 

se en algo faltei!

Bispo.- Que traes?

Martiño.- Veño informalo!

Bispo.- Que pasou?

Martiño.- Por causa do tempo...

Bispo.- O tempo!... O tempo!... Todos se queixan do tempo!... Non me virás  

pedir que eu goberne o tempo?... O que me faltaba!... A que vés?

Martiño.- Por  culpa  do  tempo  co  que  Deus  nos  castiga,  hai  moi  malas  

colleitas!

Bispo.- Si? ... Ti es parvo ! ... Cres que non o sabía?

Martiño.- A tribo está a pasar unha fame negra!

Bispo.- (Cun taco de xamón na man) Si!... A tribo está a pasar fame negra!... A  

cidade está a pasar fame negra!... Todo o mundo está a pasar fame negra!...  

Mándaa Deus!... (Mans dereitas) Bendito sexa!

Martiño.-  (De xeonllos, tremendo)  Señor!... Eu só quería pedirlle...

Bispo.- Pedir!... Pedir!... Pedir, que?

Martiño.- Quee, queee, que nos adíe o cobro das rendas!

Bispo.- Queee... Queee?... Pasmado!... Estou pasmado!

Martiño.- Só os comestibles, señor!... Pode mandar ao mordomo pola leña, a  

la, o liño, os coiros e algúns pipotes de viño... Comida, non!

Bispo.- Non!... Ti non sabes o que me estás a pedir?

Martiño.- Espero da súa caridade esta graza!

Bispo.- Teño que salvar a cidade!... E mira con que me vés!

Martiño.- A costa dos guímaros?... Non, señor, non!
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María Castaña-Escea 4ª

Bispo.- (Mírao  por  primeira  vez)  Como  te  atreves?...  Retírate,  insolente!...  

Matías, acompáñao a porta!

Martiño.- Señor...!

Bispo.- Matías!... A boi remelón, ferrón!.... Onde chegamos?... Que tempos  

estamos  a  vivir!...  Calquera  ousa  entrar  no  pazo!...  Calquera  vén  con  

esixencias!
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5. Segue no despacho do pazo episcopal

Nova Teoloxía Económica

Matías.- (Entrando) Sr. Bispo, chegou o Paio.

Bispo.- Que pase.

Paio.- Sr. Bispo! (Presenta ao iluminado) O santo Iluminado!

Bispo.- Ben vido!

Iluminado.- A maior gloria de Deus e da Santa Igrexa Romana en Lugo!

Todos.- Amén.

(Empeza o rap)

Bispo.- A metrópole!... O principatum!

Paio.- Os privilexios!

Bispo.- As condicións!

Paio.- A Catedral!

Iluminado.-A devoción, a devoción!

Todos.- Veni creator spiritus (xestualizando unha reverencia coas mans xuntas)

(Xestualiade histriónica e rítmica)

Bispo.- Nova Teoloxía, teoloxía económica!

Paio.- Reliquias e indulxencias!

Bispo.- Tesouro, tesouro e rendibilidade!

Iluminado.-Tradición, tradición, tradición... tradición e modernidade!

Todos.- Aggiornamento! (Xesto de diñeiro cos dedos)

Bispo.- Viño novo no fudre vello!

Paio.- Tradición, tradición, tradición.... a tradición é a comida!

Todos.- Aggiornamento! (Xesto de diñeiro cos dedos)

Iluminado.-A miña visión!
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Paio.- Unha visión?

Bispo.- A visión!

Bispo e Paio.-   Aleluia... Aleluia! (Erguendo as mans ao ceo en cada aleluia)

Iluminado.-Un banquete!... Un gran ágape!

Bispo.- Para comer, Lugo!

Todos.- (Bailando polo escenario)

Vén, vén, vén, vén, vén

Para comer ben, ben, ben

Vén, vén, vén, vén, vén,

Para comer ben, ben, ben

Nabo branco, porco celta, chourizos e xamón

Vén, vén, vén, vén,vén.

Tinto, patacas, grelos e lacón

Bispo.- Que celebración!

Iluminado.-Mesa redonda!... Copa de ouro!...

Paio.- Copa de ouro!

Iluminado.-O Santo Grial!

Bispo.- A última cea!

Iluminado.-O Corpus!

Bispo.- O máis moderno!

Paio.- Rexistrémolo xa!

Bispo.- Vén ao banquete sagrado!

Paio e Iluminado.-  Vén, vén, vén, vén, vén

Bispo.- Vén ao banquete sagrado!

Paio e Iluminado.- Vén, vén, vén, vén, vén

Iluminado.-Lugo, cidade do sacramento!

Bispo.- Carne e sangue!

Paio.- Churrasco e filloas!

Bispo.- (Mirando a Paio con desdén e xestualizando a reprobación coa cabeza e coas mans) Es 

un animal!

Iluminado.-Grandes solemnidades!

Bispo.- As festas do Corpus!

Paio.- Os nosos privilexios!
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Bispo.- As indulxencias! As indulxencias!

Iluminado.-Arredor do Grial os sete principados!

Paio.- Igrexa metropolitana! (Moito ollo esta frase encabálgase coa seguinte)

Bispo.- Cidade augusta! (Encabálgase coa anterior)

Iluminado.-Multitudes!

Paio.- Peregrinos... mercados!

Bispo.- Conventos e mesóns!

Paio.- Hospitais e pazos!

Bispo.- Cuarteis e burdeis!

Paio.-  (Fregando as mans) Putas!... Moitas putas!...  Cidade moderna!

Bispo.- Cristo é máis que o Apostolo! (Esta frase encabálgase na seguinte)

Iluminado.-O Sol de Deus!... A Luz de luces! (Encabalga na precedente)

Bispo.- Luz!... Gótico!... Gótico!... Lucus Augusta!

Iluminado.- (Maxistral) O Corpus non pode ser patrón!

Paio e Bispo.- (Sorpresa) Nooon?

Iluminado.-Precisamos dun santo!

Bispo.- Precisamos dun santo!

Paio.- Precisamos dun santo!

Todos.- Precisamos dun santo!

Iluminado.-Precisamos dun santo!

Bispo.- Que teña reliquias!

Paio.- Que faga milagres!

Bispo.- Que sexa de Lugo!

Paio.- Que garde o rabaño!

Iluminado.-Teño unha visión!

Bispo e Paio.- Unha visión? (Encabalga na seguinte)

Iluminado.-Un bispo cun lobo! (Encabalga na precedente)

Bispo.- O bispo é o pastor!

Paio.- O lobo é o diaño!

Iluminado.-Froilán!... Froilán!... Froilán é o seu nome!

Paio.- Froilán é de Lugo!

Bispo.- E fixo milagres!

Paio.- E temos reliquias !
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Iluminado.-Santo, santo súbito!... San Froilán!

Bispo.- (Solemne) Queda proclamado o noso patrón!

Iluminado e Paio.-  Aleluia, Aleluia!

Paio.- Con días de festa e misa e sermón!

Bispo.- Para salvar a alma, para sandar o corpo, para facer fortuna, para  

correr esmorgas ... e para todo o demais!...

Paio.- Vén ás  festas patronais!

Bispo.- Para comer, Lugo!

Paio.- Para polbo, o San Froilán!

Bispo.- Indulxencias, o Corpus!

Paio.- Hai que predicar a nova devoción!

Bispo.- Hai que xestionar a metrópole!

Paio.- Hai que ir a Aviñón!

Bispo.- Hai que construír... a catedral!

Todos.- Hai, hai, hai, hai, hai, 

Hai que construír a catedral

Hai, hai, hai, hai, hai,

Hai que construír a catedral

Hai, hai, hai, hai, hai

A catedral

(Acaba o rap)

Iluminado.-Fixen o meu traballo! 

Bispo.- Deo gratias!

Iluminado.-Págame o meu salario! 

Paio.- É xusto e necesario!

Bispo.- Matías, Matías!

Matías.- (Entra) Mande!

Bispo.- Acompaña ao santo Iluminado ao despacho de don Francisco.

(Retírase o Matías co iluminado)
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Paio.- Sr.  Bispo,  esta  devoción  vai  encher  o  burgo  de  visitantes.  Virán  

riadas de peregrinos, vendedores, predicadores, meretrices, frades ... Temos  

unha Teoloxía Económica moderna e sostible para unha cidade carismática.

Bispo.- A catedral, Paio!... Sen a catedral non temos nada!

Matías.- (Anuncia) O Mestre!

Mestre.- Entra cun pergameo na man en compaña do mordomo)

Bispo.- A ver?

Mestre.-  (Desenvolve o pergameo dos planos)

Bispo.- Ula modernidade?

Mestre.- É monumental!

Bispo.- Estase a impoñer o estilo francés!

Francisco.-O que ?

Mestre.-  (Despectivo) O gótico!

Francisco.-A tradición!

Bispo.- Lugo é a luz, a altura, o poder! Arquitectura francesa!

Mestre.- Lugo é fortaleza, Lugo é romana, o máis acaído é a arquitectura  

románica, as formas redondas.

Matías.- A roda do Sol!

Mestre.- Rosetón!... Dise rosetón!

Mestre.- Leva  un  toque  de  modernidade,  de  arquitectura  francesa!...  O  

gótico puro non me parece seguro, ten pouca firmeza, parece sostido no ar.

Francisco.-E o orzamento?

Paio.- Hai que convocar os gremios!

Francisco.-Cales?

Paio.- Toda a burguesía!

Francisco.-Ula?

Bispo.- Corren novos tempos!... Coa Catedral renace o mercado

Francisco.-Cos mercados veñen as ratas,... e as pestes... e os vicios!

Paio.- E a riqueza!... E o progreso!... E mulleres!... moitas mulleres!

Bispo.- Frega ás mans e fai xestos de goce

Francisco.-Mira ao Bispo con xesto de sorpresa

Bispo.- Non multa,  sed multum!  Distingue,  Paio,  distingue cantidade  de  

satisfacción!

20



María Castaña-Escea 5ª

Francisco.-Non hai como as guímaras!

Bispo.- Salvaxes e bravas como corzas!

Francisco.-Bonitas e graciosas como esquíos!

Bispo.- Un delirio!

Mestre.- Un trastorno!

Paio.- (Ao bispo) A vostede perténcenlle!

(Pausa)

Matías.- (Entra cunha carta; entrégalla a Paio) Un mensaxeiro trouxo esta epístola!

Bispo.- Canto?

Paio.- (Le a carta)

“Nós,  el Rei Pedro I, lamentamos non poder donar ao Bispo Pedro os 

marabedís  que  me  demanda  para  a  construción  da  basílica.  Nós 

ponderamos e temos en moita estima a axuda que nos presta vostede 

nesta guerra. Por  iso o liberamos de todos os impostos feudais para 

que como dono e señor do  territorio de Lugo  faga uso deles conforme 

ao seu  mellor xuízo”.

Francisco.-Que putada!... Non temos nin para principiar as obras!

Bispo.- Os foros!
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6. Na casa de Mª Castaña

Francisco, administrador do bispado, chega á casa de María Castaña para cobrar a recadación. María 

non o convence de que adíe a cobranza. Inducida polo consello das mulleres, toma a xustiza pola man e 

as doncelas mutilan aos homes do bispado polo método tradicional do fouciño.

Coro.- (Fai percusión con ferramentas: fouces, rodos, forcas ....)

María.- Así un día e outro día. Onte, a Dosinda. Hoxe a Comba. E mañá...  

quen virá mañán?... Isto é un penal de moribundos!... Só sabemos ter fame!...  

Só sabemos falar da fame!... Deitámonos con fame... E erguémonos con máis  

fame!

Francisco.-(Peta na porta) O Mordomo, o enviado do Bispo

María.- Don Francisco! (Béixalle a man)

Francisco.-María!... (Míraa a modo) Non pasan os anos por ti! (Tenta palparlle as tetas)

María.- (Esquívao con sorriso) Grazas, don Francisco! É para min unha honra  

recibilo na miña casa !

Francisco.-Non mintas María!... Sabes ao que veño!

María.- Martiño, acompaña a D. Francisco ao seu cuarto!

Francisco.-Está todo disposto?

María.- Repouse!... Falamos despois.

(Retírase D. Francisco e preséntase Comba)

María.- Comba!?

Comba.- Vino chegar!

María.- E que vés catar?

Comba.- Botarche unha man!

Coro.- (Voz  de  coro  feminino  afiando  as  fouces)  Botarche unha man!...  Estamos 

prontas!... Farémoslle as  contas!... A ese alacrán!... Ti dispón!

María.- Non vexo como!

Comba.- Ten que ser cousa de mulleres  e coas armas das mulleres!

Coro.- Cousa de mulleres!.... Armas de muller! (Bis e eco)
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María.- Non che vexo armas por ningures!... Nin sequera vasoiras!

Comba.- (Sinala as tetas) E logo, non as temos  ben postas?... E o demais!...  

(Sinala o sexo) O demais tamén!

Coro.- Temos  o que temos que ter!... Faremos o que haxa que facer!

Comba.- Coñeces algún home que se teña resistido? E menos un clérigo!...  

Ti énchelles o bandullo!...

María.- Que é o que vos ferve nos miolos?

Comba.- Seguimos o consello das nosas nais!

María.- Que consello?

Comba.- Man á fouciña!

(Aparece don Francisco, fresco e sorrinte. Retírase Comba)

Francisco.-María teño que regresar sen demora. Marcharei ao romper o día.  

Están a pique de chegar a escolta e os arrieiros. Dá orde de que se dispoña  

todo.  Imos  revisar  as  huchas.  Despois  xa  che  darei  a  coñecer  as  novas  

disposicións do señor bispo.

María.- (Con humildade e facendo pausa nos puntos) Don Francisco, pola fidelidade  

que lle profeso, quero pedirlle que adíe o cobro deste ano.

Coro.- A debilidade metéusenos no corpo!... Xa non podemos co sacho!...  

Mire que magras estamos!... Nin agarradura temos!... E cantos de nós están xa  

a criar malvas!... Algúns meniños de peito, como o Farruquiño da Baia!... Un  

arcanxo!... Era cuspidiño a vostede!

Francisco.-(Treme como se recibise unha descarga eléctrica. Reacciona dubitativo) Eu non teño 

potestade para concederche o que me pides!... Son un mandado!... (Raposeiro)  

Se dependese de min...  por ti,  María...  daría...  daría  a derradeira  pinga de  

seme!

María.- (Con determinación  épica)  Escoite ben o que lle vou dicir:  a tribo dos  

guímaros ten que sobrevivir!... Esa é a miña obriga e a miña determinación!...  

Ninguén nos poderá quitar o que precisamos para comer!... (Xura sobre os dedos en 

cruz) Por Estas!

Coro.- Ninguén nos vai quitar o que precisamos para comer! (Bis, eco)

Francisco.-(Paternalista) Non provoques a cólera do bispo!...
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María.- (Insiste no ataque) Non nos mataron nin os tempos nin a peste!... Non  

imos deixar que nos mate a fame?

Francisco.- (Paternalista) Virá contra ti con toda a ira de Deus!

María.- (Desafiante) Non hai ira que valla contra a nai que defende aos fillos!

Coro.- Defendemos  os  fillos  como  feras  salvaxes!...  Somos  xabarís,  

somos lobas!... defendemos todas, sóbranos coraxe!

Francisco.-(Paternalista) Se viras as obrigas en crimes, sufrirás a xustiza!

María.- (Con determinación) Só defendemos a nosa vida!

Francisco.-Non  con crimes!

María.- (Firmeza  na  voz  e  no  xesto.  Énfase  e  pausa  en  cada  frase)  Non?...  Non con 

crimes?... E vostede vai matar de fame a estas criaturas?... Algúns deles fillos  

seus,  como o  Farruquiño,  e  outros  do  mesmo  bispo?...  Ben  que  lle  gusta  

durmir  ao quente, entre os coxotes das mozas,  cando anda de cacería por  

estas serras!

Francisco.-(Ameaza) Vén en camiño un pelotón de lanceiros!... Non provoques  

un regueiro de sangue!

María.- A cada un o seu!

Francisco.-A corda sempre quebra polo máis fraco!

María.- O medo non quita a fame!

Francisco.-Ten sentido, María, ten sentido! (Retírase o mordomo. Entra Comba)

María.- Comba, agora que?

Comba.- A fouciña!

María.- O que?

Comba.- O que nos aprenderon as nosas nais!...

María.- Comba, non me enredes!

Comba.- Quedamos que isto era cousa de mulleres!... Así vai ser!

María.- E os homes?

Comba.- Que se organicen na serra por se o bispo manda o exército!

María.- Non pode!... Andan con don Pedro na guerra contra Henrique!

Comba.- Por se acaso!

María.- E, que facemos cos do bispo?

Comba.- Ti éncheos de porco e viño!... A ver se estoupan!

María.- Estoupar?...Vaiche boa... Inchan como fudres!
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Comba.- Xa eu me ocuparei de avialos!

María.- Mira ben no que andas!... Non vaia ser peor o remedio que o mal!

Coro.- Todas estamos contigo!... Ti decide!... Nós executaremos os teus  

mandados!

Comba.- Despois de se encheren, xa sabemos o que van pedir, non é?

María.- Como sempre!

Comba.- As nosas nenas coñecen o manexo da fouciña... Ou non?

Coro.- Fixemos  seitura...  Sabemos  seiturar!...  O  gume  da  fouciña  

chispeando está! (Bis)

María.- Pois... coa folla da fouciña!

Coro.- Segamos centeo, segamos cebada!... segaremos dun tallo collóns  

e carallo de que nos veña forzar!
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7. No pazo do bispo

María está presa. Ten que dar conta do crime.

Bispo.- Si...Teño  o  corazón  cheo  de  amargura!...  Un  templo  digno  de  

Deus!... Unha economía moderna!... Unha burguesía activa!... Noites enteiras  

sen fechar ollo!...  Si...  Empeño niso a miña vida!..  Como mudan as cousas!  

Non... Tíñaa por unha vasala fiel!... Non.. Unha loba!... Cría corvos!... Non!...  

Castración ao fouciño!... Mutilación humillante!... Si!... Humillante!... Peores son  

as mulleres que as ratas bubónicas! ...  Xa o di  o salmo...  Quen encontrará  

unha muller como deus manda!...  mullierem fortem quis invenerit?... Quis?...  

Se fose morte en combate!... Cabaleiro contra cabaleiro!...Non... Como cans!...  

Espidos!... No leito!... A escuras!... Que me tran nos carros?... Os meus homes  

agoniando!...  Si...  Un  castigo  exemplar,  exemplar!...  Que  se  saiba  quen  

manda!...  Non...  O  mal  exemplo  contáxiase  como  a  peste!...  Non...  Máis  

rebelións, non!...

(Entra Matías con Mª Castaña)

Bispo.- Avíate para morrer!... Filla de belcebú!

María.- Chámome María!...  Si...  María Castaña! Da familia dos Castaña,  

non de Belcebú.... Da tribo dos guímaros!

Bispo.- Non!... Non es quen eu pensaba!...

María.- Estiven toda a miña vida ao seu servizo... Xa non!... Acabouse!

Bispo.- Revirácheste contra a Santa Igrexa Romana!

María.- Non!... Contra a fame!... Revireime contra a fame!

Bispo.- Pecado de rebeldía!

María.- Virtude de misericordia!

Bispo.- Crime horrible!

María.- Dei de comer ao famento!

Bispo.- Consumouse a traizón!

María.- Cumpriuse a xustiza!
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Bispo.- Non quedarás impune!

María.- Non hai delito!

Bispo.- Apropiácheste do da Igrexa!

María.- Comemos do que traballamos!

Bispo.- No feudo do bispado!

María.- Coas nosas propias mans!

Bispo.- Nunca de tanta infamia teño oído!...  Voute axustizar!...  A ti  e ás  

túas comadres!... E confiscarvos os bens!

María.- (Risa burlona) Como nos vai confiscar os bens se é vostede o dono de  

todas esas terras?... E ás outras terá que collelas! (Rise) E quen vai pillar esas 

mozas bravas nos cumiais das serras?... Esas que no mesmo leito lles ceparon  

aos seus valentes lanceiros os atributos máis estimados?

Bispo.- Non! Se a rebeldía non se esmaga cando agrela,  inza  como as  

silvas!

María.- Pois ata me gustaría que a vostede mesmo lle tivesen feito algún  

apaño!...  Tantos  anos  desflorando  nenas!...  Está  vostede  seguro  de  que  

ningunha das fouciñeiras é a súa propia filla?... E quere queimala?... Os lobos  

e os xabarís protexen as súas crías e procúranlles comida e cubil!... Vostede  

aos seus, que lles procura? Fames e toda caste de aldraxes!... Agora porque  

se  lles  fose  a  fouciña  a  onde  foron  obrigadas  a  botar  a  man,  decláraas  

culpables dun crime horrible?... E se fose cos dentes, sería tamén un crime?...  

É un crime morder o que lle meten a unha na boca?

Bispo.- Oráculo de Satanás!... Furtaches a Igrexa!... Mataches os ministros  

de  Deus!...  Non  é  iso  un  crime  contra  a  orde  social  e  contra  o  seu  

Ordenador? ... Non?... Non merece castigo neste mundo e no outro?

María.- Onde está o delito?... No mesmo Vaticano hai unha dignidade que  

é o Capador do Orbe Católico!... 

Bispo.- Non me veñas con teoloxías de costureira!... Matar non é delito?...  

Non o é?

María.- Matar é delito!... E máis se é de fame!... Capar non!... O capado é  

unha graza!... Mellora a natureza!... Sobre todo nos porcos!... Nos porcos, nos  

burros e nos clérigos!... Eles non morreron polo capado en si! Non... Diso non  

se morre!... Ten que recoñecer que foi un dano colateral!
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Bispo.- Queres xustificar a aberración? Tes a raza das víboras!... Cala ou  

cépoche a lingua!

María.- Amólao a verdade!... Pois ten que escoitala

Bispo.- Es temeraria!... Como te atreves a falarme con esa fala?... Como te  

atreves  a  encarte  a  min  con  esa  mirada?...  Como  te  atreves?...  Como  te  

atreves?

María.- Con noxo!... Dame noxo!

Bispo.- (Queixa) Concedinche a dignidade da vasalaxe!... Deiche o couto de  

Cereixa!..  Deiche a responsabilidade dos guímaros!...  E ti  respóndesme así,  

como unha cadela rabiosa?

María.- Por responsabilidade non permito que a súa avaricia nos mate de  

fame!... Négome a ser a súa cómplice nesa matanza!

Bispo.- Négaste a colaborar na construción da casa de Deus?

María.- Deus xa ten casas de abondo!

Bispo.- Andrómenas!...  Necesitamos  un  templo  onde  celebrar  o  culto  

divino!

María.- Deus está en todas partes. O mundo é un templo. Non se precisan  

máis.

Bispo.- Herexe!... Avísote!... Se non te avés, serás axustizada!

María.- Só sacarás rendas dos guímaros e das súas terras se me devolves  

a elas libre e enteira!... Se me matas ou me mutilas esquécete das cacerías na  

Rogueira...  dos baños nas Augasmestas...  de desflorar nenas...  e de cobrar  

foros...

Bispo.- Non me veñas con muxigangas!

María.- Tesme prisioneira, non dominada!

Bispo.- Matías! (Entra) Sácama de diante e leva aos calabozos a esta filla  

de Caín!

Coro.- (Canta “Non solta o raposo”. Letra de Pondal; música de Mercedes Moreno)

(Sae Matías con María. Entra o Paio)
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8. Segue no pazo

Bispo e deán calculan como lles é máis rendible María.

Paio.- (Entra) Que?

Bispo.- Nada!

Paio.- Non se avén?

Bispo.- Mantense nas súas!... É túzara como as lobas!...

Paio.- Darlle tempo!... A muller brava, corda longa!

Bispo.- Que di o cabildo?

Paio.- O cabildo di que por a besta dar un couce... non lle cortes a pata!

Bispo.- E non fago xustiza con Mª Castaña?

Paio.- Mª Castaña, viva e enteira, é de moito proveito para este bispado...  

Sería necio privármonos dun activo tan substancioso.

Bispo.- Se non a castigo con dureza, como vou manter a fidelidade dos  

vasalos?

Paio.- Xa nos abonda coas guerras nas que andamos... E as cousas non  

pintan para nós... O rei Pedro está a pique de ser derrotado polo bastardo...  

Recemos para que don Henrique non tome vinganza!

Bispo.- A basílica... hai que construíla!... Ou deixamos que morra a cidade?

Paio.- Pois, por iso mesmo!

Bispo.- E, que fago con Mª Castaña?

Paio.- Un novo tratado!... Un tratado rendible para o bispado e aceitable  

para ela!

Bispo.- Convoca o cabildo  para o consello... Hai que salvar a autoridade  

do bispado!... (Sae Paio) ....Forza ou astucia?... Este é o dilema... Se axustizo a  

María Castaña, a miña autoridade faise máis temible e menos vulnerable; pero  

gaño o odio desa tribo arisca e perdo as súas substanciosas contribucións a  

este bispado. Se uso a astucia e negocio con ela, gaño a benevolencia da tribo  

e  non  perdo  a  colaboración  da  matriarca.  A  miña  autoridade  faise  máis  

respectable, pero tamén máis vulnerable... (Pausa) ... Astucia sen dúbida!... Foi  
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a astucia de Ulises e non a furia de Aquiles quen gañou a guerra de Troia... A  

novos tempos, novos tratados!...

(Entra Matías con Mª Castaña)

Bispo.- (Paternalista) María, mira ben o que che vou ofrecer!

María.- Un sacaúntos...?

Bispo.- Nós  rezamos:  Pai  noso...  perdoa  as  nosas  ofensas  como  nós  

perdoamos aos que nos teñen ofendido!... Estou disposto a esquecer o que me  

fixeches!

María.- Que, que-e-e-e?

Bispo.- Con condicións!

María.- Ah!... Acabaramos!

Bispo.- Que te arrepintas... que pidas perdón publicamente, que restitúas o  

dano  causado...  E  que  regreses  a  túa  casa  e  gobernes  a  túa  tribo  coa  

fidelidade dunha vasala de lei!

María.- Que redes andaredes a tecer?

Bispo.- Fáloche de corazón!

María.- Falas de raposo... non me fío!

Bispo.- Que non te fías?...

María.- Orate fratres.... Se non queres que te ... con bispos non trates!

Bispo.- Prométoche un tratado honroso para ti e para os teus.

(Pausa)

María.- Aceito, se acordamos as estipulacións.

Bispo.- Considero atinada a túa proposta.

María.- Eu... Eu sei o que quero!

Bispo.- Escoito.

María.- Quero  a  CARTAE FORI  para  poboar  en  liberdade  e  posuír  en  

propiedade as terras do Sur e Oeste do Courel e os vales de entre os ríos Sil e  

Mao.

Bispo.- (Con enfado) Iso é unha coitelada ao bispado!
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María.- Peores coiteladas nos dan as  rendas!

Bispo.- Douche  un  día  para  que  recapacites!...  Matías!...  Féchaa  na  

mazmorra!... Que non coma nin beba!... A ver se a dieta a fai entrar en razón!

María.- (Vaise  recitando  insultos)  Sacaúntos!...  Sambesuga!...  Zugasangue!...  

Furaconas!

31



9. Propostas de resolución (Novo tratado e Xuízo de Deus)

Bispo.- (Móvese inquedo) Lingua de Víbora!... Insensata!...

(Entra Paio)

Paio.- Como foi?

Bispo.- (Frustración) Que feliz sería véndoa rustrir na fogueira!

Paio.- Comprendo!... Non podemos darnos ese gusto!... Necesitámola do  

noso lado... E máis agora que o noso rei vén de morrer a mans do bastardo.

Bispo.- Loba!... Ten a soberbia de Belcebú!

Paio.- Ten unha debilidade!... O corazón!... Ama con loucura aos seus!...  

Se lle ofrecemos algo que os favoreza, ela virá lambernos a man!

Bispo.- Están  organizados  e  dispostos  para  pedir  protección  ao  

Trastámara!... Ela sábeo, por iso fala con tanta soberbia!... E máis agora... co  

de Montiel!

Paio.- Non perdamos os nervos!... Que ela propoña... Nós  buscamos o  

xeito de virar as súas esixencias en beneficio noso.

Bispo.- Ela xa fixo a súa proposta. Quere un novo estatuto!...  O estatuto  

de municipalidade!

Paio.- É o máis moderno, o que se está a facer nos reinos cristiás!

Bispo.- Vai ser a nosa ruína!

Paio.- Non, se procedemos con astucia!

Bispo.- Que queres dicir?

Paio.- Que llo outorgue!... Poñemos as nosas cláusulas!

Bispo.- Non podemos perder o control da tribo!

Paio.- Pero... podémolo facer máis eficaz!... Mandamos construír a Casa  

do Concello. O bispado nomea o alcalde e os concelleiros. O Concello é a  

modernización!

Bispo.- Iso convennos!

Paio.- E eles pasan de bárbaros a civilizados!... De servos a libres!... É o  

que queren!
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(Pausa)

Bispo.- Morren os foros!... Descansen en paz!

Paio.- Nacen os impostos!... (Solemnidade)... Aleluia! Aleluia!....

(Pausa)

Bispo.- Xa, xa... pero... quedariamos sen a la... sen o liño... sen a leña...  

sen os alimentos... sen tantas cousas necesarias para a subsistencia temporal  

da Santa Igrexa Romana!

Paio.- Non, non!... eles pasan a ser cidadáns do Reino Cristiá!

Bispo.- Terán que converterse e bautizarse!

Paio.- E cumprir cos mandamentos da Santa  Igrexa Romana!

Bispo.- Confesar por Pascua Florida!

Paio.- Iso é!... O noso control das conciencias!... A fin das rebeldías!

Bispo.- Pagar décimos e primicias!

Paio.- E as adegas do bispado estarán provistas dos bens necesarios  

para a subsistencia temporal da Santa Igrexa Romana!

Bispo.- Matías, tráenos dous cálices de viño (Beben e rin). Brindemos polos 

novos tempos!

Paio.- Brindemos polo novo tratado!

Bispo.- Teño que recoñecer que es sagaz, Paio!

Paio.- O Espírito Santo!... O Espírito Santo!

(Pausa)

Paio.- Queda o outro!

Bispo.- O castigo!

Paio.- Ela nega ser a autora!

Bispo.- Ela, por negar!... Nega mesmo que houbese crime!

Paio.- Non a xulguemos nós!

Bispo.- Impunidade?

Paio.- Que a xulgue Deus!
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Bispo.- Un ordalio?

Paio.- Deus escrebe dereito con liñas torcidas!

(Pausa)

Bispo.- En que estás a matinar!... No lume?... Na auga?... No ferro?

Paio.- Veleno!... O bulbeiro do trobisco, que os guímaros tan ben utilizan.

Bispo.- Morrerá de contado!

Paio.- Só se a Providencia o ten decretado!
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10 Segue no despacho do bispado

María é sometida a unha ordalía. Resulta inocente

Bispo.- (Chama a Matías) Matías!

Matías.- Mande!

Bispo.- Tráeme a María!

(Entra Matías con María)

Bispo.- María, chegou a túa hora!... Vas ser xulgada!

María.- Son inocente!

Bispo.- Os mortos!

María.- Un accidente!

Bispo.- Unha vexación!

María.- Unha graza!

Bispo.- Asasinato!

María.- Neglixencia!

Bispo.- Furtaches as rendas da Igrexa!

María.- Fixen misericordia!

Bispo.- Negas os feitos?

María.- Nego a interpretación falsaria dos feitos!

Bispo.- A xustiza ten que relucir!

María.- A xustiza xa reluciu na folla de fouciña!

Bispo.- Ti queres a xustiza de Deus?

María.- Eu quero  xustiza da xusta!

Bispo.- Só Deus é xuíz xusto!... Serás sometida a un Xuízo de Deus de  

contado!...

María.- O día do Xuízo Final!

Bispo.- Agora mesmo!... Beberás bulbeiro de trobisco!...  Será Deus quen  

sentencie!...  Eu  acatarei  o  seu  veredicto!...  Se  es  declarada  inocente,  
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outorgareiche  o  ESTATUTO  DE  MUNICIPALIDADE  que  pides!...  Matías!...  

Leva a María á praza para a cerimonia!.

(Saen)

Coro.- (Música estridente de protesta) Quere guerra, guerra! Aos fouciños, a as  

gadañas, aos legóns, aos fungueiros.....! Lume á cova do raposo!

Paio.- (Entra. Entrégalle o contrato ao Bispo) Está escrito nos termos acordados.

Bispo.- (Desenvolvéndoo)  Demos grazas a Deus!... (Pausa. Ironía) Este novo Estatuto  

sosega a ela e satisfainos a nós.

Paio.- A ela outorgámoslle a propiedade do couto.

Bispo.- E nós recadamos as contribucións.

Paio .- A  ela concedémoslle a liberación da servidume.

Bispo.-  E nós  teremos obreiros para a catedral.

Paio.-   Eles acadan os dereitos da propiedade e da liberdade.

Bispo.-  E nós custodiámosllelos e mantemos a orde social...

Paio.- Así é: para eles os dereitos, para nós a riqueza e o poder.

Bispo.-  A  Divina  Providencia  guía  sabiamente  o  noso peregrinar  por  este  

desterro. Pero nós non debemos descoidar nin a Política dos impostos nin a  

Teoloxías das indulxencias.

Matías.-(Entra correndo) Sr. Bispo!... Sr. Bispo!... A María!... A María!

Bispo.-  Que acontece?

Matías.-Non morreu!... Está a rir!... Como bébeda!

Bispo.-  Vaina buscar!

María.- (Afectada  polo  viño  na  fala  e  nos  movementos) Sr.  Pedro,  que  chapuza  de  

apócema me deu de beber? ... Subíuseme á cabeza! ... Todo me dá voltas!

Bispo- O Deus de Xustiza pode mudar as substancias das cousas!

María.- (Brincando e cantando) Deus é taberneiro! (Repite tres ou catro veces)

Bispo.- Non sexas descrida!  Dá grazas ao Omnipotente que operou o milagre  

en ti! ... A Providencia Divina sentenciou e declaroute inocente! ...  Deo Gratias,  

aleluia! ... Ponte ao servizo da Santa Igrexa Romana en Lugo!  Toma (Entrégalle o 

contrato) Este é o novo Estatuto entre ti, María Castaña e o Bispado de Lugo ...  
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Queda fundado o  municipio  de  A Pobra  de Brollón  con arciprestado,  feira,  

muíño e forno. 

María.- (Le  o  pergameo)...  “Nós, Pedro López de Aguiar, outorgámoslles a 

María  Castaña  e  a  tribo  dos  guímaros  a  propiedade  do  Couto  e  a 

liberdade dos servos. Queda obrigada a pagar  impostos ao Concello 

para a defensa dos dereitos  e a cumprir os mandamentos da Santa 

Igrexa para a salvación das ánimas.”

Coro.- Estamos  liberados  /  Somos  donos  /  Temos  dereitos  /  Pagamos  

impostos!

F I N
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María Castaña-Sinopse

Sinopse

“Nos tempos de María Castaña, cando os paxaros falaban ....”

Existiu  realmente  María  Castaña  ou  é  un  personaxe  de  fábula?   Falamos 

dunha  figura á que os Señores da Historia lle negaron o relato, o tempo e a 

patria . E  desterrárona ao espazo borroso  dos contos para durmir nenos.  A 

roda do  esquecemento  foi  pousándolle  encima o  seu po.  Só  quedou  unha 

sombra extraviada no fondo das espenucas, na funquenlla das fraguizas  e nos 

reconcos dos rochedos, desde onde resoa e resoa. Vén, na brisa da noite, o 

murmurio nas sombras, non con música de nana para durmir, senón como un 

canto para recordar. Ese borboriño coxegueiro busca unha imaxe e un lugar na 

historia da vida, que a sitúe no capítulo dos referentes, entre vagalumes, que 

alumean  camiños na noite.

María Castaña muller, galega  insumisa.  Motivos de abondo para 

sepultala na sima do inconsciente onírico. Motivos de abondo para reivindicala 

como unha fiestra de luz pola que entra a brisa fresca da rebeldía.

Aquí  presentamos  unha  hipótese  verosímil  do  desencontro  de 

Máría Castaña con don Pedro López de Aguiar, bispo de Lugo. 

Na alta Idade Media a cidade de Lugo está en decadencia. O bispo  

proponse recuperala mediante a construción da catedral, conforme ao espírito  

anovador da época. A presión recadatoria que iso implica e a situación de crise  

económica, política e ideolóxica (de autoridade) son factores que propician a  

rebeldía de María Castaña, vasala do bispo e matriarca da tribo do guímaros.  

O recadador e os escoltas, mutilados, morre.. María é sometida a un ordalio.  

Inocente. Derróganse os foros. Nacen os impostos. 
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