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ESCENA I: CLOWN.

(Entra o clow arrastrando o cadaleito con grande traballo... senta e fai unhas reflexións)

O diñeiro

O planeta vólvese diñeiro

o diñeiro vólvese número,

o número come o tempo,

o tempo come o home,

o diñeiro come o tempo,

A morte é un soño que non soña o diñeiro.

O diñeiro non di ti es,

o diñeiro di canto.

 



ESCENA II. EURÍVOROS

Personaxes:

HOME CORTANTE 1

HOME CORTANTE 2

MULLER DESTRA

HOME SEN LINGUA

HOME SEN OLLOS

MULLER NOVA

HOME CEGO

HOME ÚLTIMO

(Principia  a  escena  coa  música  de  Eurívoros,  e  cos  homes  cortantes  danzando  mentras
agarran o maletín como se tiveran medo que llo roubaran.) 

 

HOME CORTANTE 1.- Vasme ter que tomar medidas para un traxe novo. Este

xa non me fai.

HOME CORTANTE 2.- Non puideches engordar tanto.

HOME CORTANTE 1.- A ti tamén che tivemos que facer un traxe novo.

HOME  CORTANTE  2.-  Pero  porque  manchei  o  vello  despezando  aquel

inmigrante ateniense.

HOME CORTANTE 1.- Polo que fose. A cousa é que preciso un traxe novo.

HOME CORTANTE  2.-  Non  puideches  engordar  máis  ca  min.  Inxerimos  a

mesma cantidade diaria.

HOME CORTANTE 1.- Cada organismo é un mundo. Ademais, non dixiro ben

eses billetes novos de 500.

HOME CORTANTE 2.- Será iso. A min os que peor me sentan os de cinco.

HOME CORTANTE 1.- Normal. Eu eses xa nin os meto na boca.

HOME CORTANTE 2.- Como o vas querer?



HOME CORTANTE 1.- O traxe? Como ese novo teu de seda tailandesa (Abre

un xornal.) É curioso o fraca que está a cidadanía ultimamente... E mira, cada

vez hai  máis noticias de suicidas e inmolacións. Como se iso fose cambiar

algo. Como imos saír desta depresión se a xente non afronta o que lle toca

vivir?

HOME CORTANTE 2.- Non sei por que perdes o tempo lendo iso.

HOME CORTANTE 1.- Porque o encrucillado trae premio. Seis millóns.

HOME CORTANTE 2.- Sabes durante canto temos que cortar para gañar iso?

HOME CORTANTE 1.- Tres meses, polo menos.

HOME CORTANTE 2.- Polo menos... xa están agardando fóra.

HOME CORTANTE 1.- Pois que agarden. Aínda non son en punto. Que présa

terán?  Nin  que  lle  fósemos dar  de  comer.  Cronométrasme mentres  fago o

encrucillado?

HOME CORTANTE 2.- Non me apetece.

HOME CORTANTE 1.- É insoportable traballar contigo... Xa me cronometro eu.

(Pon o cronómetro a punto.) "Conxuntura de cambios en calquera aspecto dunha

realidade organizada pero inestable e suxeita a evolución"... Cinco letras...

HOME CORTANTE 2.- Crise.

HOME CORTANTE 1.- Cri-se. Cinco letras, si. (Prosegue) Ultimamente moito te

preocupas ti pola xente... "Un dos cinco continentes. Muller fenicia raptada por

Zeus transformado nun touro branco..."

HOME CORTANTE 2.- Europa.

HOME CORTANTE 1.- Europa leva "h"?

HOME CORTANTE 2.- Non.

HOME CORTANTE 1.- Seis letras: (Escribe no encrucillado)  EU-RO-PA (Poñéndose

de pé)  Mira, se nos din que abramos ás nove en punto, abrimos ás nove en

punto. Se nos din que non informemos do que a xente non nos pregunta, non

informamos do que a xente  non nos pregunta.  Se nos din  que temos  que

cortar, cortamos. "Escaseza, falta..."



HOME CORTANTE 2.- Sete letras?

HOME CORTANTE 1.- Si, sete.

HOME CORTANTE 2.- Déficit.

HOME CORTANTE 1.- Impórtache se fago eu só o encrucillado?

HOME CORTANTE 2.- Pero se non vas gañar nada.

HOME CORTANTE 1.- É igual. Quero facelo só.

HOME CORTANTE 2.- Desculpa.

HOME CORTANTE 1.- Ás veces é tan insoportable traballar contigo... O que

che dicía...  (Poñéndose de pé)  Se non temos que dar información sobre o que

non nos preguntan, non damos información sobre o que non nos preguntan. Se

non temos que ter piedade á hora de facer cumprir os contratos, non temos

piedade á hora de facer cumprir os contratos... "Alianza de tres personaxes de

poder similar que se unen nun obxectivo común..."

HOME CORTANTE 2.- Troika. Seis letras.

HOME CORTANTE 1.- Troika, si. Seis letras: Tro-i-ka. (Prosegue)  (Poñéndose de

pé)   E se non nos preguntan cales son as desvantaxes... Con "c" ou con "k"?

HOME CORTANTE 2.- Troika? Depende... Eu poríao con "k".

HOME CORTANTE 1.- Pois vouno ter que poñer con "c", porque engancha co

"c" de "déficit"... (Prosegue) (Poñéndose de pé)  E se non nos preguntan cales son

as desvantaxes e as consecuencias do que lles propoñemos, só lles falamos

das vantaxes do que lles ofrecemos. Que aprendan a informarse...  "Aval de

garantía..."

HOME CORTANTE 2.- Hipoteca.

HOME CORTANTE 1.- Vasme deixar facer o encrucillado?

HOME CORTANTE 2.- Desculpa. Non o podo evitar.

HOME CORTANTE 1.- Hipoteca leva "h"?

HOME CORTANTE 2.- Si, claro.

HOME CORTANTE 1.- Si, claro, si, ao comezo, non?



HOME CORTANTE 2.- Si, claro, ao comezo.

HOME CORTANTE 1.-  Claro.  Así  cadra.  Oito  letras...  Hipoteca,  con "h"  ao

comezo:  HI-PO-TE-CA.  (Prosegue) "Desaloxo  ou  despedimento..."  (Cubrindo

rapidamente  o  encrucillado)  "Desahucio".  (Conta  as  letras  da  palabra  "desahucio") Un,

dous, tres, catro... oito letras. Merda, pídeme catorce.

HOME CORTANTE 2.- Desafiuzamento.

HOME CORTANTE 1.- Desafiuzamento?

HOME CORTANTE 2.- En galego é desafiuzamento.

HOME CORTANTE 1.- Ah, claro. Desafiuzamento. Leva h?

HOME CORTANTE 2.- Non, non leva "h". Que che pasa a ti co "h"?

HOME CORTANTE 1.- Que como é muda nunca sei onde vai. Hai tanta xente

así...

HOME CORTANTE 2.- Que non sabe onde colocar o "h"?

HOME CORTANTE 1.- Non. Que nunca abre a boca.

HOME CORTANTE 2.- Para nós, moito mellor. Son en punto. Coloca o cartel

de aberto sen "h" e abre.

HOME CORTANTE 1.- Ás veces é tan insoportable traballar contigo...

(Unha ringleira infinda de persoas accede ao Banco Nacional Privado de Amputacións.)

HOME CORTANTE 1.- Por favor, preparen as súas ordes.

HOME CORTANTE 2.- Por favor, teñan lista a súa documentación.

HOME CORTANTE 1.- Por favor, deixen á vista o seu nome e preparen a parte

do corpo afectada.

HOME CORTANTE 2.- Avance e entregue a súa orde, por favor.

(Unha MULLER DESTRA avanza cara á mesa que flanquean os dous HOMES CORTANTES.)

HOME CORTANTE 1.- Parte do corpo?

HOME CORTANTE 2- (Lendo a orde.) Falanxes.

HOME CORTANTE 1.- Pode escoller?



HOME CORTANTE 2.- Non. Falanxes da man dereita.

MULLER DESTRA.- Non poderían facer unha excepción...? É que son destra.

HOME CORTANTE 1.-  A cláusula non se pode variar.  Hai que cumprir coa

cláusula. Hai que saber reinventarse. É o bo destes tempos. Ao principio pode

parecer difícil pero xa verá como será para mellor. Coñece o significado real da

palabra "serendipia"?

MULLER DESTRA.- Non.

HOME CORTANTE 1.- Corta!

(O HOME CORTANTE 2 executa a orde e cunha machada amputa as falanxes da man dereita

da MULLER DESTRA sen que esta teña tempo de reaccionar. A MULLER DESTRA é retirada.)

HOME CORTANTE 1.- Seguinte!

(Un  HOME  SEN LINGUA,  sen  man  dereita  e  sen  brazo  esquerdo  achégase  á  mesa  de

amputacións que flanquean os dous HOMES CORTANTES.)

HOME CORTANTE 2.- Outra vez aquí?

(O HOME SEN LINGUA asente coa cabeza. Entrégalles a súa orde.)

HOME  CORTANTE  1.-  Por  ter  pagado  puntualmente  os  cinco  prazos

anteriores, ten a oportunidade de cambiar a extracción da metade exacta do

seu  corazón  por  calquera  outro  órgano  que  conserve  por  duplicado:  riles,

pulmóns, ollos, testículos... Que decide?

(O HOME SEN LINGUA intenta sinalar coas mans das que carece o lugar en que se atopa o ril

esquerdo.)

HOME CORTANTE 2.- Non o entendemos. Non sabemos con exactitude a que

parte do corpo se refire.  Ante a imposibilidade de asegurarnos cal  é a súa

elección, procederemos á extracción do órgano indicado na cláusula. Anestesia

local!

(HOME CORTANTE 1 golpea con contundencia o peito do HOME SEN LINGUA, que cae

inconsciente sobre a mesa de amputacións.)

HOME CORTANTE 1.- Abre. Extirpa. Cauteriza. Cose.



(HOME CORTANTE 2 abre, extirpa, cauteriza e cose.)

HOME CORTANTE 1.- Seguinte!

(Un HOME SEN OLLOS achégase á mesa acompañado por unha MULLER NOVA.)

HOME CORTANTE 2.- De un en un, por favor. Respecten a orde!. Por favor,

teñan lista a súa documentación, deixen a vista o  seu nome e preparen a parte

do corpo afectada. De un en un, por favor.

MULLER NOVA.- Pero é cego.

HOME CORTANTE 1.- Respecten a orde, por favor! É cego seguro que pode

guiarse  polo  son.  Se os  morcegos o fan,  tamén o poderá  facer  un  animal

racional...

HOME SEN OLLOS.- Eu non son cego. A min arrincáronme os ollos.

HOME CORTANTE 1.- O negocio é o negocio. Se o acepta, non pode criticalo.

Se se beneficiou, agora non pode criticalo.

HOME CORTANTE 2.- Parte do corpo afectada?

HOME CORTANTE 1.-Miolos.

HOME CORTANTE 2.- Había tempo que non tiñamos un caso deste tipo.

HOME CORTANTE 1.- Anestesia total.

(HOME CORTANTE 2 bátelle na cabeza con contundencia.)

HOME CORTANTE 1.-Trepanación.

(HOME CORTANTE 2 pásalle o trepanador. Operan.)

HOME CORTANTE 2.- Resultado final: desafiuzamento total.

(O HOME SEN OLLOS é retirado.)

HOME CORTANTE 1.- Seguinte!

(A MULLER NOVA que acompañaba o HOME SEN OLLOS achégase á mesa flanqueada

polos dous HOMES CORTANTES.)

HOME CORTANTE 2.- Por favor, teñan lista a súa documentación.

(A MULLER NOVA fai entrega dos seus documentos.)



HOME CORTANTE 1.- Útero? Non podemos extirparlle o útero. Nós non nos

encargamos deste tipo de asuntos. Non podemos comerciar co útero. Ten que

dirixirse ao Departamento de Propiedade Uterina e Fecundación. Non ten que

vir  aquí.  (Ao  HOME  CORTANTE  2.) Por  que  nunca  lerán  os  documentos?  (Á

MULLER NOVA.) Ve? Ten que dirixirse ao Departamento de Propiedade Uterina e

Fecundación. Vostede mantén o útero pero nin é da súa propiedade nin pode

telo en usufructo.

HOME CORTANTE 2.- Desde logo hai xente realmente inhumana. Como se

pode entregar un útero como aval?

MULLER NOVA.- A idea foi súa.

HOME CORTANTE 1.- Nosa, non. Isto non é competencia deste Banco.

MULLER NOVA.- Pois un dos seus departamentos indicoulle aos meus pais

que podían dar o meu útero como pagamento.

HOME CORTANTE 2.- Nós non facemos este tipo de negocio.

HOME CORTANTE 1.- De todos os modos non nos acuse. Se lle ten que pedir

contas a alguén é a súa familia. Hai xente realmente inhumana.

MULLER NOVA.- Obrigáronos.

HOME CORTANTE 2.- As ofertas sempre se poden rexeitar.

MULLER NOVA.- Foi unha imposición.

HOME CORTANTE 1.- Agora ten que cumprir o contrato.

MULLER NOVA.- Como comprenderá, eu non asinei ningún contrato.

HOME CORTANTE 1.- Pero a súa familia si que o asinou. Vostede herdou ese

contrato como seguro que tamén herdou a casa dos seus proxenitores.

MULLER  NOVA.- Vostedes  esfolaron  os  meus  pro-xe-ni-to-res  e  despois

herdaron a casa.

HOME CORTANTE 1.- Pero que teima con acusar. Ás veces este traballo é tan

insoportable...

HOME CORTANTE  2.- Os desafiuzamentos forman parte  do noso sistema.

Non obrigamos a ninguén a asinar os nosos contratos.



MULLER NOVA.- Eu non asinei o seu contrato.

HOME CORTANTE 1.- Pero os seus país si e agora ten que cumprilo.

HOME  CORTANTE  2.- Diríxase  ao  departamento  anteriormente  citado  ou

teremos que executar  a  Orde 5.2:  Amputación  súbita  da  lingua por  réplica

insistente.

MULLER NOVA.- Pero eu...

HOME CORTANTE  1.- Iniciando  a  aplicación  da  Orde  5.2:  Pinzas.  (Música

durante 55´´)

HOME CORTANTE 2.- Pinzas.

HOME CORTANTE 1.- Lingua.

HOME CORTANTE 2.- Lingua.

HOME CORTANTE 1.- Tesoiras.

HOME CORTANTE 2.- Tesoiras.

HOME CORTANTE 1.- Proceda.

HOME CORTANTE 2.- Corte e retirada de lingua.

(A MULLER NOVA e a súa lingua son retiradas.)

HOME CORTANTE 2.- É a última vez que falo cunha destas morosas.

HOME CORTANTE 1.- Será o mellor. Quita tempo.

(HOME CORTANTE 1 e HOME CORTANTE 2 aceleran a súa actividade.)

HOME CORTANTE 2.- Seguinte!

HOME CORTANTE 1.- Intestinos!

HOME CORTANTE 2.- Bisturí.

HOME CORTANTE 1.- Abre. Corta. Extirpa. Cose.

HOME CORTANTE 2.- Seguinte!

HOME CORTANTE 1.- Brazo dereito e perna esquerda.

HOME CORTANTE 2.- Serra.



HOME CORTANTE 1.- Corta. Separa. Retira.

HOME CORTANTE 2.- Seguinte!

(Os dous HOMES CORTANTES realizan a súa serie diaria de desafiuzamentos, amputacións e

recortes.)

HOME CORTANTE 1.- Que hora é?

HOME CORTANTE 2.- As dúas e cuarto.

HOME CORTANTE 1.- Temos abondo por hoxe?

HOME CORTANTE 2.- Si.

(Recollen do chán os estragos feitos)

HOME CORTANTE 1.- Canto nos darán por todo isto?

HOME  CORTANTE  2.- No  mercado  negro  seguro  que  supera  o  do  teu

encrucillado...

HOME CORTANTE 1.- Se queres comemos xuntos... Teño o meu maletín.

HOME CORTANTE 2.- Eu tamén teño o meu maletín.

(HOME CORTANTE 1 e HOME CORTANTE 2 abren os seus maletíns e esparexen os seus

billetes sobre a mesa de amputacións .Tragan de xeito compulsivo até o vómito.)

HOME CORTANTE 1.- O que eu che digo: estes billetes novos acáenme fatal.

HOME CORTANTE 2.- Haberá que ir pensando en cambiar de moeda.

HOME CORTANTE 1.- Haberá que ir pensando niso...

 



ESCENA III: IMPOSTOS

(Declaración da renda)

 (Menchu, sentada no cadaleito, fai a declaración da renda por teléfono) 

 Decl.- Axencia tributaria?

 Axencia.- Si, a declaración da renda.

 Dcl.- Non, non, fillos non.

 Dcl.- Si, dependentes teño.

 Aínda ben deles.

 Si, si, claro, claro que lle específico un por un.

 Digo, digo: o cura da parroquia.

 Entendín, entendín: que agrava, si, si, que non desgrava. Pois paréceme
mal.

 Que o meu parecer non desgrava? Xa mo parecía a min!

 Xa, xa entendo. Pero el cobra polos servizos. 

 Os servizos relixiosos: enterros, comuñóns, bautizos ...

 Eu non o vexo tan xusto. Cobra dúas veces: do estado e dos clientes.

 Non, non. Como sanidade e educación non.

 Non señor, non. Pagamos nós o que o estado lles quita.

 Non,  non  perdo  o  tempo  discutindo.  Fago  terapia.  Descargo  a
indignación.

 Teño máis, teño.

 O Rei e toda a ralea: príncipes e princesas con e sen herdanza, infantes
e infantas, con toda a camarilla de adousados que levan ao rabo. 

 Non. Iso non pode ser legal. 

 A Carta dos Dereitos Humanos.

 O nepotismo é unha violación dos dereitos humanos.

 Non, non, eu son republicano.

 A Constitución? ...  A Constitución é inconstitucional!  ...  Xa vai  sendo
hora de facer unha constitución democrática.

 Non é democrática, non. É franquista.

 Todos non a votaron, non. Quince millóns e medio non son todos.

 O nepotismo non pode ser constitucional. É unha indecencia.



 Non, non: non veño falar de política. Estou a declarar os dependentes ao
meu cargo. Falo dos meus cartos.

 Si, todos de seguido: a caterva da Deputación, os mamóns do senado e
os floreiros dos eurodeputados.

 Que non desgravan?

 Positiva?

 Non, non pode ser!

 É un atraco.

 Non,  non  redistribúe:  quítallo  aos  traballadores  e  dállo  aos
especuladores.

 É o último ano que declaro.

 Si, si. En negro. Xa que traballo como un negro e me tratan como un B
vou ser consecuente.



ESCENA IV: CONTUBERNIO

(O cadaleito está de pé no cntro do escenario)

(Na pantalla aparece a foto dun despacho oficial.)

(Comeza  a escena soando a música WITCHCRAFT de Frank Sinatra.  Isabel  baila

alternativamente con Rosendo e con Antonio.)

o Antonio: Este negocio ...

o Rosendo: Os negocios, Antonio, os negocios ... 

o Isabel: Imaxinación, amigos, imaxinación ... Botarlle imaxinación.

o Antonio: O carallo. Botarlle o carallo. 

o Isabel: De peores temos saído.

o Rosendo: No  mundo  dos  negocios  non  hai  outra,  ou  medras  ou

morres. O libre mercado obríganos a arriscar.

o Isabel: É lei de vida ... Hai que botarse para adiante.

o Antonio: A miña vaca xa está muxida. 

o Rosendo: (Bota unha risada) Tíralle do teto.

o Antonio: Só lle quitarei couces ...

o Isabel: Todos camiñamos pola corda frouxa.

o Antonio: É moi diferente... Non compares!

o Isabel: Os políticos,  (pausa e cambia a entonación) como che diría eu,

hoxe imos nas andas e mañá sentamos na banqueta .

o Rosendo:  A esencia do negocio está no substanciar en diñeiro a

vida e a morte... E cómpre instinto asasino!

o Isabel:  A taquicardia leva o ritmo da nosa vida. Vivir é un risco de

seu ... A emoción está no vivir coa adrenalina subida …

o Antonio: Eu retírome. (Unha mirada entre os dous... fai ademán de marchar)



o Rosendo: Todos temos malos momentos.

o Isabel: Os tres estamos no mesmo. Ninguén pode abandonar.

o Antonio: Se estoupa a burbulla, non quero que me pille dentro.

o Isabel: A  burbulla,  a  burbulla!  ...  A  burbulla,  se  estoupa,  libera

enerxía...

o Antonio: A moitos mataraos.

o Rosendo: Quen a saiba aproveitar, engordará.

o Isabel: E ben que ha engordar ...

o Rosendo: Este é un xogo de casino.  Para o bo xogador  non hai

cartas malas... Sabe achicarse e sabe ir de farol.

o Antonio: Pois agora toca achicarse.

o Isabel: Non agardaba iso de ti. 

o Rosendo: Sempre xogaches a gañar.

o Antonio: É o máis seguro.

o Isabel: O máis seguro é a morte ... Iso é o que queres? 

o Rosendo: O noso sempre foi multiplicar ... Restar non nos presta.

(António séntase, coma se fose contar unha historia)

o Antonio: Tal como van os tempos ... (Que queres que che diga?) ...

A ruína é unha posibilidade. Eu principiei con pouco... Unha empresa

familiar... Que queredes que vos diga? Vivía tranquilo... Agora nin me

asenta a comida nin acougo na cama.

o Rosendo: Es un home respectado ... Tes un nome, tes patrimonio,

tes a radio, tes o diario, tes a televisión ... Antonio, ti aquí es o puto

deus!

o Antonio: Non teño acougo.

o Rosendo: Non es ti o único que ten problemas.

o Isabel: Coa que nos está a caer... 



o Rosendo: A Caixa vista desde fóra ... as minas do Rei Salomón ...

Na realidade, a Caixa de Pandora ... Se eu a abrise ...

o Antonio: Sairían os vampiros! A Caixa de Pandora! ... Tra-pala-trá!

o Rosendo: Estamos descapitalizados! 

o Isabel: Falade máis baixo ... Pódennos ouvir.

o Antonio: Non haberá micrófonos?

o Rosendo: Este lugar é seguro.

o Isabel: Hoxe non hai lugar seguro. Por favor, que isto non saia de

aquí!

o Rosendo: Veña  Antonio!  ...  Toca  mover  ficha  ...  Imos  lanzar  un

órdago!

o Antonio: Arrre  demo!  (Madía  leva;  home  claro;  así  calquera)  a  banca

sempre gaña. Os banqueiros facedes os cartos e os políticos facedes

as leis ... Madía leva que queirades lanzar un órdago! ... Sodes os

putos amos! ... Pero eu, eu que pinto?

o Isabel: Imprescindible ... Como os trileros.

o Rosendo: Ningún se pode tirar para atrás.

o Antonio: Propós que vaiamos de farol?

o Isabel: A especulación entra no xogo.

o Rosendo: Témolo ben calculado!

o Antonio: Conforme! Pois adiante.

o Rosendo: Imos presentar a estratexia ao Consello de Administración

da Caixa.

o Isabel: Os tres estamos no Consello ... 

o Antonio: Cal é a idea?

o Isabel:  Antonio, váichese adxudicar a urbanización do Polígono do

Couto.

o Antonio: Veñen as eleccións ... Hai que sacudir a carteira ...



o Rosendo: Investir en política, Antonio, in-ves-tir ...

o Antonio: Claro ... As comisións.

o Isabel: Sodes coñecidos e respectados ...  Ten que se reflectir  na

furnas.

o Rosendo: A Caixa financia a operación na forma de hipoteca.

o Isabel: Da hipoteca faranse cargo os compradores das vivendas.

o Rosendo: Hipotecas aos anos que pida o cliente, trinta, corenta, os

que queira.

o Isabel: Rosendo asegura unha clientela atada á Caixa de por vida... 

o Rosendo: Iso ten unha rendibilidade política e laboral.

o Antonio: Laboral?

o Rosendo: Un hipotecado non anda en folgas nin en manifestacións!

o Isabel: Un hipotecado é un traballador responsable: pensa na casa,

nos fillos ... Todos sabemos canto conta iso!

o Antonio: E non se mete en aventuras de cambios políticos.

(pausa)

Antonio: Oes, Rosendo, e se a Caixa está descapitalizada de onde

ides sacar os cartos?

o Rosendo: Como sempre ... de onde os hai! 

o Antonio: Vaia contestación! ... Tesme por fato?

o Rosendo: Non te poñas así ... Se te tomase por fato non negociaba

contigo!

o Antonio: Se cadra quéresma meter dobrada... Quen ti es!

o Isabel: Ao noso, ao noso. Deixádevos de bobadas.

o Antonio: Non. Non pasa nada ... é que un ten o seu xenio.

o Rosendo: Todos andamos tensos ... a xogada é forte.

o Isabel: Precisamos da cabeza fría.



(silencio)

o Isabel: Di, Rosendo, di.

o Rosendo: Non  é  doado  vermos  o  que  temos  diante  dos  ollos.

Andamos  na  procura  de  tesouros  agachados,  de  magnitudes

astronómicas  e  non  nos  decatamos  do  temos  nas  propias  mans.

Traballamos con cantidades de diñeiro variables: depósitos cativos e

medianos,  en  si  pouco  relevantes.  Xuntos  suman  magnitudes

importantes. Iso é o que hai que mirar: o que está nas nosas mans ...

e sumar ... E mudar eses depósitos en capital activo da Caixa.

o Antonio: Iso é legal?

o Isabel: Son as  regras  do mercado  ...  Do Mercado  de Valores  ...

Banco de España ... Cada xogo ten as súas propias regras.

(A escena remata cando saen bailando Antonio, Rosendo e Isabel ó son da música 

tocada por Leti que fai de transición para escena seguinte.)



ESCENA V: 9999

BANQUEIRO.- Bo día.

CLIENTA.- Bo día.

BANQUEIRO.- Vostede dirá. Quere un caramelo?

CLIENTA.- Tan amarga me ve?

BANQUEIRO.- Hainos de varios sabores. Hanlle prestar.

CLIENTA.- Un caramelo, que detalle.

BANQUEIRO.- Colla un ou os que queira.

CLIENTA.- É moi xeneroso o banco.

BANQUEIRO.- Colla, muller.

CLIENTA.- Non podo, grazas. Comecei cos implantes e non me conveñen.

BANQUEIRO.- Moi ben, a saúde... 

CLIENTA.- Si, a saúde é o primeiro e xa había tempo que quería arranxar a

boca.

BANQUEIRO.- Ui a boca.

CLIENTA.- Si a boca.

BANQUEIRO.- A boquiña...

CLIENTA.- A boquiña non entra na Seguridade Social... e os dentistas non se

quedan curtos.

BANQUEIRO.- Ben, claro. A estética...

CLIENTA.-  Qué estética? A saúde... ou onde se viu andar desdentados?

BANQUEIRO.- Ben, claro. Andar desdentados.

CLIENTA.- E non poder sorrir no espello.

BANQUEIRO.- Pois sorrir é moi importante.

CLIENTA.- Por suposto, éo para mercadotecnia e tamén o é para a saúde. 



BANQUEIRO.- Si. Éo.

CLIENTA.- Vostede non parou de sorrir en toda a mañá.

BANQUEIRO.- Si, claro.

CLIENTA.- Levo observándoo desde a cola e non parou de sorrir. Sorrí con

todos.

BANQUEIRO.- Con todos.

CLIENTA.- Mesmo con esa parella nova que marchou dando un puñazo na

mesa. Choraban de impotencia.

BANQUEIRO.-  Hai casos difíciles, pero ...

CLIENTA.- O sorriso. 

BANQUEIRO.- Hai que sorrirlle á vida. Sempre é máis agradable.

CLIENTA.- Son amiga dos pais da parella esa. Agora  teñen os netos e os fillos

na casa. O banco quitoulles o piso e aínda teñen que seguilo pagando.

BANQUEIRO.- Certamente é un caso difícil.

CLIENTA.- Triste.

BANQUEIRO.- Si.Triste.

CLIENTA.- Pero vostede sorrí.

BANQUEIRO.- Seica quedaron sen traballo.

CLIENTA.- Pero vostede sorrí.

BANQUEIRO.- É o meu traballo.

CLIENTA.- Vostede ten unha boa dentadura. Supoño que os xefes aínda a

terán mellor.

BANQUEIRO.- Hai casos complexos, persoas que se meteron en produtos e

claro, as hipotecas, co euribor, os xuros...

CLIENTA.- E un bo estómago. Todo vai xunto. Cunha boa dentadura garántese

un bo estómago. O que lle boten.

BANQUEIRO.-  Ao seu servizo.



CLIENTA.- O  home  do  mono  de  traballo  tampouco  saíu  moi  contento.  Ía

queixándose das comisións (que lle cobraron). 

BANQUEIRO.- Non comprenden que o banco ten que obter un beneficio polas

xestións.

CLIENTA.- Que ben sorrí vostede...

BANQUEIRO.- Un caramelo, entón?

CLIENTA.- Xa lle dixen que non debo.

BANQUEIRO.- Pois xa me dirá en que lle podo axudar.

CLIENTA.- Pois precisamente veño sacar cartos porque quero arranxar a boca.

Veño  retirar  os  que  teño  no  depósito  a  prazo  fixo  que  vencía  a  finais  de

decembro.

BANQUEIRO.- Moi ben. Imos ver logo. 

CLIENTA.- Coa paga de invalidez de seiscentos euros ao mes non se arranxa

a boca.

BANQUEIRO.- (Con cara de sorpresa) Pero vostede vese moi ben.

CLIENTA.- A xubilación veume cedo. 

BANQUEIRO.- Será unha invalidez sen consideración.

CLIENTA.- Teño a columna chea de ferros.

BANQUEIRO.- (Cara de sorpresa outra vez) Non me diga.

CLIENTA.- Un accidente.

BANQUEIRO.- Un accidente.

CLIENTA.- Un accidente. Hai tres anos.

BANQUEIRO.- Un accidente.

CLIENTA.- Si. Hai tres anos.

BANQUEIRO.- Pois véselle moi ben.

CLIENTA.- A indemnización  metina  neste depósito  a  prazo fixo  porque mo

recomendou o director. Cando me deron os cartos, díxome que o que o mellor

era poñelos nun depósito deses.



BANQUEIRO.- Os cartos se non se vai facer nada con eles nun tempo sempre

están mellor nun depósito cun interese vantaxoso.

CLIENTA.- Iso se supón.

BANQUEIRO.- Claro, muller.

CLIENTA.- E non se volveu saber nada daquel director?

BANQUEIRO.- Houbo cambios.

CLIENTA.- Moitos cambios.

BANQUEIRO.- Ai. A vida son cambios.

CLIENTA.- Xuntaron  as  caixas,  mesturaron  os  nomes e  agora  son  banco.

Cambios raros.

BANQUEIRO.- Cambios.

CLIENTA.- Crise.

BANQUEIRO.- Crise.

CLIENTA.- E houbo que poñer cartos públicos porque as caixas non estaban

ben,  pero  os  altos  directivos  marcharon  cun  bo  feixe  de  millóns.  A  crise

pintoulles ben.

BANQUEIRO.-  Mire, aquí sáeme que o que vostede asinou hai tres anos foi

unha participación preferente.

CLIENTA.- Si, o depósito.

BANQUEIRO.-  Mire, o que me sae aquí, e vostede ha telo no xustificante da

operación, é un vencemento con data do trinta e unde decembro do ano 9999.

CLIENTA.- Ai, si, os catro noves.

BANQUEIRO.-  Na cuadrícula do vencemento figura a data do trinta e un de

decembro de 9999.

CLIENTA.- 9999.

BANQUEIRO.- 9999.



CLIENTA.-  Cando  o  vin  díxenllo  ao  banqueiro  que  estaba  no  seu  posto

daquela. Díxome que debía ser un erro do sistema informático. Que non me

preocupase.

BANQUEIRO.- Pois esa é a data. Trinta e un de decembro de 9999.

CLIENTA.- Deben quedar uns oito mil anos para esas.

BANQUEIRO.- O que me sae aquí é que non podemos tocar ese diñeiro.

CLIENTA.- Está de broma.

BANQUEIRO.- O que me sae aquí, é que vostede asinou unha participación

preferente, que é un investimento a perpetuidade.

CLIENTA.- Iso é un erro.

BANQUEIRO.- Non  hai  erro.  Pode  vostede  consultar  o  xustificante  da

operación coa orde de subscrición de valores que se lle emitiu hai tres anos.

CLIENTA.- Como?

BANQUEIRO.- Pode  miralo.  Non  hai  erro.  Trátase  dunha  participación

preferente.

CLIENTA.- Un depósito.

BANQUEIRO.- Unha participación preferente.

CLIENTA.- Son os meus cartos.

BANQUEIRO.- Iso  ninguén llo nega.

CLIENTA.- Os da indemnización do accidente.

BANQUEIRO.- Iso teno aquí.

CLIENTA.-  Eu quero empregar os meus cartos. Eu quero arranxar a boca.

BANQUEIRO.- Eu limítome a informarlle do producto que vostede asinou.

CLIENTA.- Quero falar co director.

BANQUEIRO.- Un investimento a perpetuidade.

CLIENTA.- Iso é un chiste.

BANQUEIRO.- É o asinado. 



CLIENTA.- Quero falar co director do banco (esta é unha broma de mal gusto)

BANQUEIRO.- Vostede asinou...

CLIENTA.- Eu non asinei para quedar sen o meu diñeiro.

BANQUEIRO.- As participacións preferentes son como accións de renda fixa e

son perpetuas.

CLIENTA.- Perpetuas.

BANQUEIRO.- Si, así é. 

CLIENTA.- Así é a morte, perpetua.

BANQUEIRO.- E a data está moi clara.

CLIENTA.- 9999

BANQUEIRO.- Se quere...

CLIENTA.- Quero falar co director de inmediato.

BANQUEIRO.- Eu xa lle estou dicindo o que hai.

CLIENTA.- Ou falo co director ou monto un escándalo aquí mesmo.

BANQUEIRO.- Pero señora...

CLIENTA.- Isto é un roubo.

BANQUEIRO.- Señora, por favor.

CLIENTA.- Unha estafa.

BANQUEIRO.- Cálmese.

(Levántase a clienta toda cabreada)

CLIENTA.- Isto é un atraco. Ladróns.

BANQUEIRO.- Rógolle que ... (se controle, que se modere, etc)

CLIENTA.- Quédanse  cos  meus  cartos.  Cos  cartos  dunha  inválida.  Coa

indemnización do accidente. Usureiros. Cabróns. Fillos de puta.

BANQUEIRO.- Señora, por favor...

2CLIENTA.- Non  marcho  de  aquí  sen  o  meu diñeiro.  Panda  de  usureiros.

Mafia.



BANQUEIRO.- Por favor, señora ... Hai xente.

CLIENTA.- Esixo que me atenda agora mesmo o director.

(Levántase o banqueiro con clulería)

BANQUEIRO.- Está a falar co director. 

CLIENTA.- Qué?

BANQUEIRO.- Si,  desde  hai  dúas  semanas  eu  son  o  novo  director  desta

oficina.

CLIENTA.- E o último que había?

BANQUEIRO.- Houbo máis cambios

CLIENTA.- Xa vexo, ficaron cos máis eficaces.

BANQUEIRO.- Prexubilación.

CLIENTA.- O banco ten que aforrar e os que quedan son o can do seu amo.

BANQUEIRO.- Mire, eu entendo perfectamente a súa situación e...

CLIENTA.- Vostede que vai entender.

BANQUEIRO.- Entendo que queira arranxar a boca.

CLIENTA.- Quero sacar todo o meu diñeiro.

BANQUEIRO.- Nós podemos ofrecerlle un préstamo cuns xuros moi  baixos

para o da boca, incluso temos un seguro...

CLIENTA.- O meu diñeiro.

BANQUEIRO.- E nin sequera lle pediríamos un aval.

CLIENTA.- O meu diñeiro.

BANQUEIRO.- Aínda que os seus ingresos son baixos...

CLIENTA.- O meu diñeiro.

BANQUEIRO.- Incluso  coa  súa  pensión  pequena  pode  permitirse  este

préstamo...

CLIENTA.- Ladróns. 

BANQUEIRO.- E arranxar a boca.



CLIENTA.- Non marcho de aquí sen os meus cartos.

BANQUEIRO.- Señora.

CLIENTA.- Nin señora nin nada. Os meus cartos.

(A clienta toda cabreada  empréndea a bolsazos co banqueiro)



ESCENA VI:  Feche da empresa

Isabel, política. 

D. Antonio, constructor.

Uxío, leva a administración. 

Breixo, representante sindical na empresa. 

Pedro, xefe do persoal 

Antía, secretaria da confederación sindical na vila 

(Diálogo entre a conselleira, dona Isabel e o o empresario, sr. Antonio Dorrego. O empresario

coa escusa da crise quere espremer máis aos obreiros e coa escusa das eleccións, acadar

favores económicos. Dona Isabel precisa de don Antonio, que controla o electorado da zona,

para gañar o escano e manter o seu rango no partido. Don Antonio leva un maletín na man.

Recíbeo dona Isabel)

(O  cadaleito  está  de  pé  no  centro  do  escenario.  Aparece  na  pantalla  a  diapositiva:

Construcciónes Antonio)

Isabel.- Antonio!

Antonio.- Isabel! (Béixanse)

Isabel.- Estás mozo!

Antonio.- (Rise). Ja, ja, ja.

Isabel.- E que mozo!

Antonio.- Es unha garatuxeira!

Isabel.- (Risas) Ai, Antonio, quen te pillara!

Antonio.- Ja, Ja Ja... Non había ser eu quen dixera non.

Isabel.- Segues a ser o trasno de sempre!

Antonio.- A vida é curta.

Isabel.- Ti sábela aproveitar.

(Silencio. Mudan de ton)



Antonio.- Fachada... A procesión vai por dentro.

Isabel.- Cada un sabe as súas.

Antonio.- A crise non lle senta ben ao meu corazón.

Isabel.- Namorácheste da crise?

Antonio.- Falo en serio.

Isabel.- Vai, vai... 

Antonio.- A urbanización do Couto...

Isabel.- Antonio, que nos coñecemos...

Antonio.- Hai que pagar os salarios... E sen liquidez...

(Silencio)

Antonio.- Non podo facer fronte á masa salarial.

Isabel.- Recibiches unha boa subvención.

Antonio.- Onde ela vai!

Isabel.- Na Suíza?

Antonio.- Ti sempre coas túas prosmeiradas....

Isabel.- Antonio, a verdade, que queres?

(Silencio)

Antonio.- Teño que reducir o cadro de persoal.

Isabel.- Non me tolees, Antonio... Prometemos criar postos de traballo.

Antonio.- Para que te votaran.

Isabel.- Antonio, por Deus!... Deixa pasar as eleccións!

Antonio.- Uuuu, Uuuu! 

(Silencio. Ton de ameaza mutua)

Isabel.- Amáñate como poidas.

Antonio.- Gañeiche as eleccións.

Isabel.- Cos votos. Gañamos cos votos.

Antonio.- Cos meus votos, Isabel, cos meus votos.



(Silencio)

Isabel.- Poderían facerche unha auditoría.

Antonio.- Eu non podería apoiarte.

Isabel.- Coñeceríanse as mercadorías co-as-que-non-tra-fe-gas.

Antonio.- Somos socios.

Isabel.- Poderías ir ao cárcere.

Antonio.- (Nervioso. Toma un comprimido) So-mos-so-ci-os.

(Pausa. Recobran o sosego)

Isabel.- Antonio, que nos pasa? 

Antonio.- Estamos a perder o sentido.

Isabel.- Perdoa, Antonio.

Antonio.- Esta crise ríllanos os miolos.

(Pausa)

Isabel.- Antonio, ti sabes manexar o persoal.

Antonio.- Se non lles pago o salario, non hai manexo que valla.

Isabel.- Failles promesas... 

Antonio.- As promesas non dan lles pan. 

Isabel.- Pero dannos tempo.

Antonio.- Non me crerán.

Isabel.- Antonio, nós non dicimos verdades.

Antonio.- (Risa irónica) Iso sempre.

Isabel.- Nós facemos promesas.

Antonio.- Que cumprimos. (Con ironía)

Isabel.- Nós interpretamos feitos.

Antonio.- Obxectivamente (Con ironía)

Isabel.- Nós mercamos vontades.



Antonio.- E convencemos (Con ironía) 

Isabel.- Ben o ves.

(Pausa)

Antonio.- Están os sindicatos. Haberá algarada.

Isabel.- Non pasará diso, dunha algarada. 

Antonio.- As folgas, os piquetes... xa se sabe...

Isabel.-  Procura negociar cos obreiros.  Un por un,  se pode ser.  Xa eu me

ocuparei dos sindicatos. Non chegará o sangue ao río. Prométocho!... confía en

min.

Antonio.- Non che garanto nada. (Arrima o maletín a Isabel)

Isabel.- Tereicho en conta. (Colle o maletín e retírase) 

Antonio.- Eugenio, Eugenio!

Uxío.- (Entra Antonio e deita o cadaleito) Mande, don Antonio. 

Antonio.- Como andamos de vendas?

Uxío.- Vaia pregunta máis ociosa, don Antonio.

Antonio.- Estou preocupado.

Uxío.- Madía leva, don Antonio, madía leva.

Antonio.- Hai que comunicarllo ao persoal. 

Uxío.- Quen máis, quen menos....

Antonio.- Que Breixo veña falar comigo.

(Uxío chama a Breixo)

Uxío.- Breixo! Breixo! 

Breixo.-  (Berrando dende o fondo) Vou!, Vou!... Estou traballando!, home, estou

traballando! ... (Entra e saúda co puño fechado) Saúde e traballo!

Antonio.- Iso é o que nos falta. Senta, Breixo, senta.

(Breixo senta e mira para don Antonio)



Antonio.- A crise está a bater en nós.

Breixo.- O traballadores cumprimos.

Antonio.- Os mundos andan mal, Breixo, os mundos andan mal. 

Breixo.- Nós non gobernamos os mundos. 

Antonio.- Eu tampouco, Breixo, eu tampouco.

Breixo.- Xa levamos anos co salario conxelado.

Antonio.- Agora mesmo a empresa non pode facer fronte á masa salarial.

Breixo.- Temos fillos... Temos hipotecas... Déixennos vivir!

Antonio.- Iso é o que me preocupa. Por iso te chamei.

Breixo.- Para dicirme como nos vai aforcar?

Antonio.- Para informarte da situación.

Breixo.- Nós facemos o noso traballo. 

Antonio.- Corren malos tempos... a corrente arrástranos.

Breixo.- Os traballadores sempre temos que nadar contra corrente.

Antonio.- Teño que tomar decisións dolorosas. 

Breixo.- Dolorosas para os traballadores... O de sempre!

Antonio.- Para todos, Breixo, para todos. 

Breixo.- Nin parecido!

Antonio.-  (Cabreado)  Que carallo queres que faga?... Grazas a min tedes pan,

casa e familia. Non mordades a man de quen vos dá de comer... Hostia... Un

pouco de gratitude, por favor!

Breixo.- (Enfrentándose a Don Antonio) E o seu capital , de onde saíu?

Antonio.- (Moi cabreado) Xa estamos co de sempre. Eu expuxen, arrisquei. Vós

medrastes  comigo.  Vivides  ben,  que  collóns!...  Debédesmo,  foder!...

Recoñecédeo dunha puta vez, hostia! (Sae Don Antonio)

(Pausa)



Uxío.- Breixo, don Antonio ten razón.

Breixo.- O que ten don Antonio é capital!

Uxío.- Isto colle mala cara. 

Breixo.- O patrón aproveita a crise para zugarnos a miola.

Uxío.- Chiiiiis. Non berres! 

Breixo.- Está forrado.

Uxío.- Breixo, non hai vendas e están os bancos... os morosos...

Breixo.-  E como vai haber vendas se nos baixan os salarios e nos rustren a

impostos?

Uxío.- Breixo, polas bravas non imos a ningures!

Breixo.- Uxío, ten que respectar os nosos dereitos. Ten que pagar o salario.

(Uxío dálle uns papeis a Breixo)

Uxío.- Mira... os pedidos... os pagos... os morosos... 

(Breixo colle os papeis e tíraos ó chan)

Uxío.- Breixo, polas malas será peor!

Breixo.- Pois, hai que dar a cara!

Uxío.- A guerra non solucionada nada!

Breixo.- Os dereitos conquístanse na guerra e pérdense na retirada.

Uxío.- Don Antonio... se o quentan...

Breixo.- Botarémoslle un pulso.

(Entran Antía e Pedro)

(Xunta do comité de empresa e sindicato. Debate quente)

Uxío.- Sabedes o que hai.

Breixo.- Hai marxe.

Pedro.- Estamos fodidos.

Antía.- Os obreiros sempre estivemos fodidos.



Uxío.- Mais ou menos.

Pedro.- Temos un teito e un prato de caldo.

Uxío.- E que nos dure, que-nos-du-re.

Breixo.- E media vida consumida!

Pedro.- Uxío leva razón. Se don Antonio non nos dese traballo, andariámos á

miñoca.

Antía.- Temos que facerlle fronte a situación.

Breixo.- Nin recortes nin despidos.

Pedro.- E se fecha a empresa?... Temos fillos!

Antía.- Iso é!... Que merda de mundo lles imos deixar?... Hai que ir á folga!

Uxío.- Á folga, contra quen? Contra quen nos dá traballo?

Pedro.- E un xornal todos os meses! 

Breixo.-  Por un mes de vida, un salario de merda!...  e-e-e...  alguén ten os

cobros ao día?

Pedro.- Si, Breixo,... e se perdemos o traballo, que nos queda?

Breixo.- Coller a escopeta!

Pedro.- Outra vaca no millo!

Breixo.- O noso traballo é a riqueza del... el é quen perde.

Pedro.- Nós vivimos do noso traballo.

Breixo.- Non. Nós vivimos do salario. El enriquécese co noso traballo.

Pedro.-  Un día de folga,  un día sen salario!...  pasa a folga...  .e  non muda

nada... eso sí, os sindicatos cumpristes co voso ritual

Antía.-  Podemos perder o salario dun día. O que non podemos é perder o

dereito ao traballo, que tanta sangue custou gañar. Temos que deixarlles aos

nosos fillos, polo menos, os mesmos dereitos que os vellos nos deixaron a nós.

Pedro.-  Iso  todo  é  literatura  de  supervivencia.  Os  sindicatos  ben  anulados

estades: Subvencionados e regulados polo Estado perdestes a liberdade e a

independencia... A vaca non escorna contra o pesebre.



Antía.-  Pedro, ti  estás sindicado? Non. Pagas a cota? Non...  Non fales, por

favor, que sempre fuches un esquirol. 

Uxío.- Antía,  non  te  poñas  desa  maneira  que  todos  nos  coñecemos.  Vós

estivestes  nos  gobernos  mafiosos  das  caixas,  ou  non?  Vós  asinades  os

convenios  coa  patronal  e  o  goberno,  ou  non?...  Agora  mesmo  vénvos  de

conceder dona Isabel un curso de formación en Comercio Exterior a cargo da

UE. 

Pedro.- Comercio exterior!... Con iso ligas a hostia!

Antía.-   Déixate  de  sarcasmos. Cantos  traballadores  participan  nas

organizacións  sindicais?...  E  queredes  uns  sindicatos  fortes?  E  queredes

vitorias contundentes?... Sodes patéticos! 

Uxío.- Antía, de que vas? Os sindicatos de agora sodes putas xestorías! 

Antía.- Uxío, estás anestesiado!... Coas organizacións sindicais os nosos avós

conquistaron todos os dereitos que agora nós estamos a perder... Todos! Os

sindicatos terán todos os defectos que ti digas e que ti non digas; pero mentres

non inventemos outra cousa mellor son as únicas organizacións que defenden

aos obreiros e coutan a voracidade do capital e dos seus gobernos. 

Uxío.-  Non, Antía, non. O que pasa é que vivimos ben e temos pánico a que

unha transformación da sociedade acabe co noso sistema de boa vida. 

Pedro.- Todos sabemos que o sistema é insostible. Pero agardamos que dure

mentres nós vivamos. Recoñecédeo.

(Entra don Antonio)

Antonio.- Pois ben. Aquí estamos.

Breixo.- Pois si, aquí estamos.

Antonio.-  Eu,  ben  o  sabedes:  con  esforzo  e  arriscando  o  meu  patrimonio

levantei  esta  empresa.  Deivos  traballo  a  vós.  A  vila  chegou  onde  chegou.

Mesmo  o  equipo  de  fútbol,  co  meu  patrocinio,  ascendeu  de  categoría...

Mudaron os tempos... tócavos a vós.

Breixo.- Vostede ten capital. 



Antonio.- O meu capital é a empresa. Queredes que me desfaga del? 

Antía.- Non se aproveite da crise para engordar. A gordura tamén mata!

Antonio.- Antía, non viches as contas? 

Antía.- Eu vin as contas que vostede quixo mostrar.... 

Antonio.- Indo a cuestión: ou reducimos o cadro obreiro ou recortamos a masa

salarial... Estou aberto ao diálogo... Escollede.

Antía.- Quite da faltriqueira e non raspe nas magras dos obreiros.

Antonio.- Dilo para agrearme!... Por aí vas mal!

Antía.- Pódoo demostrar!

Pedro.- Antía, por favor, non sigas!

Breixo.- Pois, coas propostas de don Antonio xa me dirás?

Antonio.- Dona Isabel asinou un convenio co sindicato.

Antía.- A que vén iso arestora?

Antonio.- Dona Isabel prometeu que terán prioridade os desta empresa. 

Breixo.- Terémolo que estudar.

Antía.- Haberá que negocialo.



ESCENA VII: “La NIÑA DE RAJOY”

(Voz en off, a escena permanece na penunbra)

O desterro é redondo:

un círculo, un anel:

danlle a volta os teus pés, cruzas a terra,

non é a túa terra,

espértate a luz, e non é a túa luz,

a noite chega: faltan as túas estrelas,

achas irmáns; pero non é o teu sangue

es unha pantasma avergoñada....

Así é de inxusta a alma sen raíces:

rexeita a beleza que lle ofrece:

busca o seu desventurado territorio:

e só alí o martirio e o sosego.

(Comeza a escoitarse a gravación do aeroporto en voz alta, a escea comeza a iluminarse e

aparece o Mariano nunha esquina, comeza a proxección do vídeo do aeroporto acelerado e a

gravación pasa a un segundo plano. Aparece la Niña pola esquina oposta da escena)

Mariano: Yo quiero que la Niña que nace en España tenga una familia, una 

vivienda y unos padres con trabajo. Quiero que esa Niña nazca donde nazca 

tenga una buena educación y sepa idiomas…



La Niña: Esforceime… Esperaba gozar do paraíso prometido: títulos, idiomas, 

másteres, bolseira… Teño cultura, teño clase, roupa de marca…Estaba 

preparada para saborear a gloria…E que? 

Perdo o tempo en mandar currículos, en facer proxectos. Recibo parabéns, 

promesas, mentiras..meeerda!

Son un recruta do exército da mocidade parada. Ocupamos as prazas coa 

dignidade caída a xiróns. Enfurecidos erguemos os puñais contra o baleiro: os 

mercados, os tempos, os fados, ou contra nós mesmos.

Promesas dunha vida digna!...Arganas que leva o vento!

Regresei á casa dos meus vellos, pensionistas. Grazas a eles son un corpo 

que sobrevive, polo de agora. Aparento manter o tipo. Estou no límite.

Emigrar! Emigrar! Ese é o destino da miña xeración. A xeración ben preparada,

a xeración malograda, a xeración á que se lle nega o teito e o traballo e se lle 

ofrece a maleta.

A maleta, a maleta, a vella maleta. Sempre a maleta. Un billete de ida e unha 

maleta.

A maleta é a metáfora de Galiza! Non a vaca, non. A maleta. A maleta tiña que 

estar gravada no noso escudo. Unha maleta e sete hostias! O noso escudo!

Marchar, marchar mirando para atrás na procura dunha patria de adopción. 

Unha recua de mozos coa maleta de cara ó Norte.

Mariano: La fuga de jóvenes al extranjero es motivo de orgullo. Tendrá efectos 

muy positivos en nuestra economía.

La Niña: Temos tres salidas: por terra, por mar ou polo puto aire. Fillos da 

gran…E vós unha! Unha bomba e ó inferno esmendrellados. Óptimos e tirados 

coma desperdicios na beirarrúa.

Somos netos e fillos deses políticos que perpetuaron o franquismo na 

Constitución e na corrupción. Deses xestores que están a devorar o mundo 

convencidos de que este mundo é a súa mazá.

A utopía deles estase a cumprir, a utopía das gaivotas: mudar o planeta nun 

vertedoiro de lixo. A dignidade é un esqueleto descarnado polos voitres.



Mariano: Quiero que esa Niña sienta un hondo orgullo de ser española.

La Niña: É que perdemos o sentido da realidade? Alí onde miremos atufa a 

corrupción. Só percibo o cheiro da descomposición social, dos dereitos 

devorados, das vidas destripadas, das agonías laborais, da podrea do poder.

Mariano: Gobernar es repartir dolor. Hacemos las cosas como Dios manda.

La Niña: Deus é o mercado. Nós, as putas sagradas do seu templo. Subidas 

no altar, poxan por nós conforme a lei da oferta e a demanda.

Oh, ilustrísimo bostón de merda empaquetada nun traxe de seda! Non, non 

somos mercadorías económicamente viables. Somos os excluídos do mercado.

Os vomitados do sistema! Cadáveres no areal desbotados polo mar. Cans 

atemorizados que ouvean á lúa para arrincarlle un anaco de sutento.

Esperabamos saborear un cacho de ceo. A nosa esperanza tornouse en ira. Os

sonos, en pesadelos. Trema o sangue nas veas! Conxélase a suor fría na pel! 

O xenio estoura na arca do peito! 

Mamá, dame a escopeta!

Nai: “Filla non sexas tola!”

Cárgame a escopeta mamá, que teño a miola envelenada!

E ninguén dá o brinco! Ningúen espeta o chuzo no corazón do Vampiro! 

Ninguén desvela o enigma da Esfinxe!

O Monstro segue a cobrar o tributo das cen doncelas, e nós cos estómagos 

quebrados estamos a sacar do lagorzal as arcas rotas dos banqueiros!

Mirade os caimáns co fardelo de cara ó Paríso! Hai festa en Wall Street! Hai 

risas na Bolsa! No Templo do Monstro danzan os caimáns a danza da morte!

Mamá cárgame a escopeta! É noite! Son unha loba!

Eu non me resigno, que a miña pel sexa o pergameo da vosa patética 

memoria!

Fillos de puta!



ESCENA VIII: O TANGO

Todo el mundo está en la estufa,

Triste, amargao y sin garufa,

neurasténico y cortao...

Se acabaron los robustos,

si hasta yo, que daba gusto,

¡cuatro kilos he bajao!

Hoy no hay guita ni de asalto

y el puchero está tan alto

que hay que usar el trampolín.

Si habrá crisis, bronca y hambre,

que el que compra diez de fiambre

hoy se morfa hasta el piolín.

Hoy se vive de prepo

y se duerme apurao.

Y la chiva hasta a Cristo

se la han afeitao...

Hoy se lleva a empeñar

al amigo más fiel,

nadie invita a morfar...

todo el mundo en el riel.

Al mundo le falta un tornillo

que venga un mecánico...

¿Pa' qué, che viejo?

Pa' ver si lo puede arreglar.

¿Qué sucede?... ¡mama mía!

Se cayó la estantería

o San Pedro abrió el portón.

La creación anda a las pinas

y de pura arrebatiña

apoliya sin colchón.



El ladrón es hoy decente

a la fuerza se ha hecho gente,

va no encuentra a quién robar.

Y el honrao se ha vuelto chorro

porque en su fiebre de ahorro

él se "afana" por guardar.

Al mundo le falta un tornillo,

que venga un mecánico.

pa ver si lo puede arreglar.

 


