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A ópera de a patacón de Roberto Vidal Bolaño, sobre textos de John Gay e
Bertolt Brecht, foi estreada polo Teatro do Aquí o 14 de xullo do 1994, no
Teatro Principal  de Santiago de Compostela,  coa seguinte  ficha artística  e
técnica:

O Alto, Mackie o Navallas
ou Sr. Becket, o Soldado George
Franhovery Júnior e o Dtor. Neil .......................RUBÉN RUIBAL

A Baixa, Celia Peachum,
a Srta. Blake, Unha Vella
e Jenny, a dos Lupanares........................................ URSÍA GAGO

O Gordo, John Jeremias
Peachum, Tigre Brown,
o Sr. Cox e Un Vello ..........................XOÁN CARLOS MEJUTO

A Fraca, Polly Peachum,
Mary Tyler, Sally,
Unha Redactora e a Conciencia .......................ANABELL GAGO

Escenografía e vestiario  ........................................JULIA BRENS

Monicreques  .................................................TEATRO DO AQUÍ
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Realización

da banda sonora .......................................PRODUCCIONES DEL NOROESTE

Deseño gráfico ................................................................. FAUSTO C. ISORNA

Sastra ..............................................................................................LOLA AREA

Realización de escenografia ................................................... RODRIGO ROEL

Loxística técnica .................................................................................. KACHET

Xestoría ............................................................................................PLANNING

Xefe de producción ................................................................MANUEL LÓPEZ

Producción executiva .........................................................BELÉN QUINTÁNS

Iluminación .........................................................ROBERTO VIDAL BOLAÑO

Dirección: ROBERTO VIDAL BOLAÑO
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PERSONAXES

O ALTO

A BAIXA

O GORDO

A FRACA

MACKIE, o NAVALLAS OU SR. BECKET

POLLY PEACHUM

JOHN JEREMIAS PEACHUM

SOLDADO GEORGE FRANHOVERY JÚNIOR

JENNY, A DOS LUPANARES

MARY TYLER

SALLY

TIGRE BROWN

CELIA PEACHUM

O SR. COX

UNHA REDACTORA

A SRTA. BLAKE

O DOUTOR NEIL

UN VELLO

UNHA VELLA

UN PARALÍTICO

A CONCIENCIA

CHULOS E PENDANGAS

O VERDUGO
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ESCENA 1

PRÓLOGO DISUASORIO

En tanto o público acomoda, escóitase unha selección amañada das pezas das que se compón a ópera, ó
se facer o escuro, entra unha obertura solemne. Con ela van medrando as luces da escena e vemos,
pousados no chan e en primeiro termo; un chapeu dos de copa desmellorado polo uso e polo tempo, e o
que queda dun acordeón co fol cheo de remendos. A escena adivíñase ateigada de refugallos inútiles, tal
se fosen os restos dun naufraxio ou o tesouro dun trapeiro.  Irrompen dúas parellas de comediantes
rifando a berros. Eles son, un gordo e o outro alto. E elas; unha baixa e a outra fraca. Arrastran uns
baúis  cheos  de  cousas  choqueiras:  roupa  vella,  perrucas,  napias  de  feitura  e  tamaño  diversos,
monicreques de luva, de fios, de variña. A fraca dálle o peito a un boneco de plástico ó que pon a chorar
cando lle peta. E o alto é tan toupón que tropeza con todo e cae a cada pouco. Nunha destas descobren ó
respectable e quedan calados de súpeto, agrupados uns tras dos outros para protexerse. Falan para si,
entre dentes e tremendo co medo.

 A BAIXA: ¿Quen llelo vai dicir desta?

O ALTO: Díllelo ti.

A FRACA: Ela aínda llelo dixo onte.

O GORDO: Dito por unha muller, sempre se deixa oír mellor.

A BAIXA: ¡Xa! ¿Non presumides de ser tan bos actores? ¡Pois veña! (Ponlle unha perruca de

muller ó Gordo e unha bata de seda) ¡Aí tedes, a perruca e a roupa dunha raíña da escena!

O GORDO: (Desfacéndose delas e dándollas ó Alto) Toma. Xa só lles tes que poñer a voz e as 
maneiras.

O ALTO: ¿E pensaredes que non sería quen?

A FRACA: Ben sabemos que o es.

O Alto, sen o pensar dúas veces; asenta a perruca, viste a bata, e volto unha madama antroideira, vai
onda o sombreiro de copa e o acordeón e axeónllase cabo deles. Pon o sombreiro con moita cerimonia,
faise co acordeón, e intenta, sen demasiada fortuna, esbozar o comezo da balada de Mackie.

O ALTO: ¡O que daría por facela como é!

A BAIXA: ¡E nós por non ter que facela!

O GORDO: ¡Pois nin unha cousa nin a outra teñen agora remedio!

Érguese paseniño, e adiántase cara ó público

O  ALTO: É  de  supoñer  que  moitos  de  vostedes,  confundidos  pola  falsía  que  hoxe
encerran certas palabras traidoras, virían aquí convencidos de que ían asistir a unha
ópera desas de sete estalos. Sílfides rebentabásculas, coros de ocas, orquestra de
funcionarios. Sentimos decepcionalos. Como xa descubrirían pola modestia do noso
estaribel non vai ser así.

A FRACA: Ou polo menos, non exactamente.

O ALTO: A nosa é unha ópera para mendigos. Ensoñada, iso si, con tanto atrevemento e
tanta grandeza como só os que non temos nada a poderiamos ensoñar. Pero resolta
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con tanta cativeza e pataconerío como para que mesmo os que non teñan nada poidan
gozar dela.

A BAIXA: Miserias destes estraños tempos que corren.

O GORDO: Ou grandezas, que iso non sempre se sabe.

O ALTO: O que si se sabe, é que hai historias que por moito que se conten, nunca se
contan abondo. A que van escoitar hoxe é unha desas historias duradeiras. Din que
aconteceu en Londres, quen sabe canto tempo hai xa, e refire as verídicas e turbias
andainas dun feixe de homes e mulleres «honorables».

Vanse presentando os uns ós outros, e apuntando sinxelamente cada un dos personaxes que logo han
representar, con elementos collidos ó chou escenario adiante.

O ALTO: ¡O piadoso e caritativo tendeiro John Jeremías Peachum, disposto a gañar o 
ceo a calquera prezo!

Un bombín, unha paxarela, un chaleque a raias e unha napia, abóndalle ó Gordo para ser Peachum.
Saúda con moito rendibú e é el mesmo quen presenta o personaxe seguinte.

PEACHUM: ¡A miña queridísima dona, Celia Peachum, apegada de por vida ó cu dunha
botella!

Unha perruca chea de rulos de plástico, unha bata de andar pola casa, unhas zapatillas con pompón, e
unha botella, e A Baixa pasa a ser Celia. Fai o mesmo que o Gordo fixera. Saúda, e presenta ó seguinte.

CELIA: ¡A  miña  amadísima  filla,  Polly  Peachum,  o  Melocotonciño,  como  eu  gusto
chamarlle!

É a Fraca quen fai de Polly cuns chichiños no pelo, un vestido de volantes, zapatiños de charón e cariña
de inxenua.

POLLY: ¡O insubornable e eficiente Tigre Brown, xefe da policía toda de Londres!

Tigre Brown volve ser o Gordo. Ágora cun Borsalino negro, mostacho, unha outra napia diferente, traxe
de pano cruzado e pistolón na sobaqueira.

TIGRE  BROWN: ¡A  respectada  e  honorable  banqueira  Srta.  Blake,  adiantada  do
progreso industrial e do libre comercio!

A Baixa é agora a Srta. Blake. Gabán ata os pés e colo de pelexo, casquete con veo, e un canciño de
peluche acariñado entre mans de seda.

A  SRTA.  BLAKE: ¡O  atento  e  xeneroso  doutor  Neil,  médico  xeral  e  abortista
circunspecto!

De doutor Neil fai o Alto con tan só poñer unha bata branca e un fonendo.

O DOUTOR NEIL: ¡O influente Sr. Cox, intermediario e comisionista perpetuo!

O Sr. Cox, é outravolta O Gordo. Desta cun chapeu de palliña, uns lentes de aumento, e americana de
raso ou de seda.

O SR. COX: ¡E outros moitos ós que xa irán coñecendo!

A BAIXA: Porque,  sobre  todo,  o  que a  nosa historia  conta  son as  falcatruadas dun
elemento moi curioso a quen nomeaban Mackie, e que acadou triste e merecida sona
baixo o alcume do Navallas.

A FRACA: E non tanto, como se puidera pensar, porque esa fose a súa mellor arma de
6



razoar,  que maiormente era xa unha Smith & Wesson do nove longo, senón polas
moitas e ben pagadas que tivo sempre da súa man.

Aparece O Alto figurando de Mackie. Lentes escuros, pucha entallada ata as orellas, zamarra de coiro e
aires de macarra. Tápalle a boca cunha man á Fraca, e coa outra ameázaa coa navalla.

MACKIE: ¡Reza o que saibas, pécora do nabo, e disponte a te despedir do mundo!

Dálle unha puñalada trapeira nas costas. Os demais berran abraiados. Ela cae. Sáelle dos beizos un
fiíño de sangue.

A FRACA: (Moi pasada de intención e nas últimas xa) Non sei que dicir.

MACKIE: ¡Di adeus, e abonda!

A FRACA: Antes quixera saber quen me mata.

MACKIE: ¿E quen vai ser? O mesmísimo Mackie, o Navallas.

Morre nos seus brazos.Mackie limpa de sangue a folla da navalla sobre as roupas da defunta e sae con
ela a rastro. Os demais rompen cos personaxes que figuraban e volven dirixirse ó público.

A BAIXA: A vida en Londres, daquela, non era moi diferente a como hoxe aquí é.

O GORDO: ¡Unha gran feira en que todo, ou case todo, se podía mercar ou vender!

A BAIXA: Había mendigos esmolando.

O GORDO: Ladróns que andaban a roubar.

A BAIXA: Putas facendo a rúa.

O GORDO: Políticos que xa facían o que hoxe fan.

A BAIXA: E nunca faltaba quen de toda esa pouquidade tirase, tal ca hoxe nós, unhas
cantigas como as que lles imos cantigar.

A charanga acomete a balada de Mackie, o Navallas. É o Alto, co chapeu de copa posto e o acordeón
nas mans, quen a canta.

BALADA DE MACKIE, O NAVALLAS

(1ª parte)

Os lobos teñen dentes que non poden ocultar

Mackie ten navalla e ti nunca lla verás

Polo frío Támese baixan mortos sen parar

Éche Mackie a traballar

Ninguén sabe onde están Jonatan Meir e outros máis

Mackie ten riquezas pero quen o acusará

Os lobos teñen dentes que non poden ocultar

Mackie ten navalla e ti nunca lla verás 
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Mackie ten navalla

Mackie ten navalla e ti nunca lla verás

ESCENA 2

POUQUIDADES DA MEMORIA

A FRACA: (Cara  ó público) Anque segundo moitos dos que o coñeceron, o tal  Mackie
nunca pasara de ser un vulgar ladrón de cabalos, as súas falcatruadas foron tantas e
tan célebres, que apousaron na memoria do común da xente como fazañas lendarias,
facendo de quen nunca fora máis cousa ca un chulo camorrista e trampillán un heroe
entrañable e popular.

No recanto dunha rúa estreita e escura, un vello e unha vella remexen no lixo á procura de fortuna. A
vella non deixa de se rañar e de intentar colocar a xeito un falso brazo de pao.

VELLO: ¡O que che eu diga, Marian! ¡O teu Mackie, ou está morto ou en ultramar!

VELLA: ¿E quen che dí que non está a preparar algo grande e de aí que non se saiba del
des que fuxiu do cárcere?

VELLO: Xa van alá cinco anos. É moito silencio do Noso Señor.

VELLA: As  cousas  ben  feitas  fanse  a  modiño.  ¡Xa  o  verás!  O  día  menos  pensado
recibimos a nova de que roubou as xoias da coroa para as repartir entre todo canto
esfameado haxa en Londres. Algúns xuran que xa o fixo, e que as que se gardan na
Torre son falsas.

VELLO: Se iso fose certo algo nos tería tocado a nós no reparto.

VELLA: Estará repartíndoas ós poucos, para que non se saiba.

VELLO: ¡Parvadas!

Ela parece atopar algo no chan. É unha moeda. Cóllea, e morde nela para ver se é nobre ou non o metal.

VELLO: ¡Ei!, ¿que atopaches?

VELLA: Nada.

A vella arrédase del e sae. Volve a música da balada.

BALADA DE MACKIE, O NAVALLAS

(2ª parte)

De Alfonso Glite o cocheiro ninguén sabe que dicir.

¡Onde vai que non o vexo! di Mackie sen mentir

Ese lume onde un neno hai uns días pereceu,

¿Sabe alguén quen o prendera?¡Dende logo, Mackie non!

Os tiburóns cando matan avermellan todo o mar
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Mackie leva luvas ¿Quen o crime notará?

Mackie leva luvas ¿Quen o crime notará?

¿Quen o crime notará?

¿Quen o crime notará?

ESCENA 3

UN RESPECTABLE HOME DE NEGOCIOS

O GORDO: Tal e como a vella supuña, Mackie nin estaba morto nin fuxira ás colonias.
Estaba  en  Londres,  e  se  non  se  soubera  del  en  todo  aquel  tempo,  fora  porque
aprendera que as cousas han cambiar un pouco para que poidan seguir igual. E tras
mudar de nome e de maneiras, volvérase un respectable e próspero comerciante.

No cuarto dun hotel. Fóra escintila o neon dun cabaré. Sally, unha muller de bo ver, acochada tras dun
traxe de chaqueta e uns ridículos lentes de aumento, entra coa roupa nova de Mackie: un traxe de corte
perfecto,  un  abrigo co colo de astracán e  unha paxarela elegante  e  discreta.  Mentres  falan,  vaino
traxeando.

SALLY: Os homes de negocios, Sr. Becket...

MACKIE: Chámeme Mackie, aquí ninguén pode escoitamos.

SALLY: Non, Sr. Becket. Nin aquí nin en ningunha outra parte. Mackie debe seguir morto.
Para nós tanto ou máis que para os outros.

MACKIE: Cústame afacerme á idea.

SALLY: Pois vaia afacéndose.

O ALTO: (Adiantándose cara ó público e baixando ó papel de Mackie) Ela é Sally, un antecedente
directo das hoxe chamadas secretarias de dirección serviciais e eficientes. Anque se
deixaría matar antes de confesalo, está namorada de Mackie en segredo.

SALLY: Como lle dicía, Sr.  Becket, os homes de negocios son coma os funámbulos.
Teñen que mirar  de  gardar  o  equilibrio.  E  non  é  fácil,  non  señor.  Non poden  ser
demasiado  honrados  porque  se  non,  perden  cartos,  pero  se  non  aparentan  selo
abondo, non son quen a gañalos. Inspirar respecto e honorabilidade, esa é a clave
para poder facer grandes negocios. (Ponlle un espello diante) ¿Como se encontra?

MACKIE: ¡Rarecho!  ¿É necesario  emperiquitarse así  para ver  un simple  corredor  de
comercio?

SALLY: O Sr. Cox non é un corredor de comercio calquera, e vostede agora é un home
de negocios influente. Ten que coidar a súa imaxe.

MACKIE: Gustábame máis o meu aspecto de antes. Tiña outro aquel, outra feitura.

SALLY: Antes, Sr. Becket, se non estou mal informada, para se facer cunha libra tiña que
dar catro ou cinco paos diarios, vivir ás agachadas cos bobys pisándolle os talóns e a
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piques de o trincar sempre. Agora ten secretaria e unhas relacións excelentes, viste
coma un señor, xanta nos mellores restaurantes e cun só asunto coma este dos barcos
faise dunha tacada con vinte mil libras ou máis.

MACKIE: Xa, pero unha cousa é mudar de nome e de aparencia, e outra amariconarse.

ESCENA 4

UN MUTILADO DE GUERRA SEN LICENCIA

A BAIXA: Pero esta historia, ten outros protagonistas que queremos que coñezan. Un
deles é ese a quen poden ver aí, pedichando. (Sinala un monicreque pousado ó pé dun caixón)

Chámase George Franhovery Júnior, e se as cousas xa nunca lle foran moi ben, de
agora en diante aínda lle irían peor.

O GORDO: (Cabo do boneco) Quedara sen unha perna na guerra dos bóeres, a cambio da
cal, por toda compensación, a coroa déralle esta de pao e cinco libras que non tardou
en perder ó investilas nun negocio desafortunado.

A BAIXA: Curiosa circunstancia esta pola que deu en vivir da esmola e, como máis tarde
veremos,  en  se  ver  enredado por  Mackie  nun turbio  asunto  de inesperado e  fatal
desenlace.

O  GORDO: Era  tanta  a  relevancia  do  oficio  de  pedir  entón,  que  tódolos  pobres  de
Londres estaban organizados nunha chamada Asociación de Protección ós Mendigos.

A BAIXA: Todos menos, George Franhovery Júnior, claro.

Aparece un paralítico nun caixón de rodas e achégase ó da pata de pao. É outro monicreque.

PARALÍTICO: ¡Ei, soldado!

SOLDADO: ¿É a mim?

PARALÍTICO: Non   vexo  por  aquí  ningún  outro  representante  do  glorioso  exército
británico. ¡A licencia!

GEORGE: Son  mutilado  de  guerra.  A  nós  nunca  nos  licencian.  Seguimos  en  activo
sempre.

PARALÍTICO:  ¿E  que  batalla  é  a  que  libras  hoxe?  ¿A  de  sobrevivir?  Nesa  tamén
estamos outros. ¡Non falo desa licencia!

GEORGE: ¿Entón de cal?

PARALÍTICO: Da que hai que ter para esmolar aquí.

GEORGE: Non sei que licencia é esa.

PARALÍTICO: Explicareicho, para que o saibas.

Sae do caixón, bótase a el, e dálle unha malleira.

PARALÍTICO: E non volvas poñerte a pedir sen antes facerte con ela.

Desaparecen.
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ESCENA 5

JOHN JEREMIAS PEACHUM

O ALTO: As cousas en Londres funcionaban así des que un tendeiro chamado John
Jeremias Peachum abrira, un negocio en que os máis miserentos podían procurarse,
un aspecto capaz de conmover os corazóns máis insensibles e recalcitrantes.

A FRACA: El era quen dirixía a chamada Asociación de Protección ós Mendigos, e quen
administraba  as  licencias.  John  Jeremias  Peachum  era  un  home  moi  piadoso  e,
tódolos días, ó abrir a súa tenda, pregaba polo ben do universo mundo cantando esta
sentida coral.

Entra Peachum cantando.

CORAL MATINAL DE PEACHUM

Esperta, sufrido cristián,

comeza o teu diario vivir,

demostra o ruín que ti es,

que Deus hacho lembrar á fin.

Desfaite dos fillos que tes,

vende a túa muller, se hai a quen.

Ese bo Señor en quen dis crer

hacho ter en conta tamén.

Amén

Na tenda de Peachum.

PEACHUM: ¡Celia! ¿Onde demo estás? ¡Veña! Ó labor, que hai moito que facer.

CELIA: (Entrando) Pois vas ter que facelo ti só, ¡hip!, eu estou indisposta.

PEACHUM: O que estás é borracha, coma sempre.

CELIA: Coma sempre, ¡hip!, des que casei contigo.

PEACHUM: E este maldito negocio que todo o enreda, e total para nos dar a gañar catro
miserentos  patacos.  A  xente  xa  non  está  polo  labor,  e  a  cada  pouco  faise  máis
insensible diante da desgracia allea. Hai que andar a inventar cousas novas cada día e
aínda así nunca está un libre da ruína.

CELIA: Con que sigamos tendo para xenebra, eu confórmome. ¡Hip!

PEACHUM: Menos mal que aínda nos queda Polly. Gardábaa para a nosa vellez, pero
vai haber que botar man dela agora e casala con alguén que nos permita mellorar de
negocio. Este ponse cada día máis dificil. ¿Segue véndose co Sr. Cox, o corredor de
comercio?

CELIA: As veces.
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Descompoñen os dous os seus personaxes e falan cara ó público

A BAIXA: Malia a opinión que del tiña Sally, a secretaria de Mackie, o Sr. Cox era un
vello verde absolutamente desprezable, pero con moita influencia.

O GORDO: Dono, iso si, da mellor das fortunas posibles, que non era outra cá de non ter
demasiados escrúpulos e contar con amigos no goberno da súa maxestade, sempre.

A  BAIXA: Polly,  como  xa  deduciriades,  era  a  amadísima  filla  de  Peachum,  o
Melocotonciño, como el gustaba chamarlle.

Volven ó personaxe e á situación.

PEACHUM: Non me importaría ter a Cox como xenro.

CELIA: ¡Pero a el si, terte a ti como sogro! ¡Hip!

PEACHUM: Poida que non me queira como sogro, pero ben que me busca como socio,
e, ou vai unha cousa coa outra ou non hai trato.

CELIA: ¿Non dirás en serio o de que case con Polly?

PEACHUM: Será a condición que lle poña para investir nese asunto da Sociedade Xeral
de Compras co que me tenta.

CELIA: ¡Hip! É un vello carcamal. A nena só se ve con el de vez en cando porque di que
é moi sabido e lle aprende unha chea de cousas.

PEACHUM: ¡Pois que vaia aprendendo estoutra! Unha filla é unha bendición se trae a
fartura con ela. Se non trae nada, nin é filla nin centellas. A de Cox e Polly sería unha
unión moi conveniente.

CELIA: ¿Para ti ou para ela?

PEACHUM: Para todos.

CELIA: (Para si) ¡Xa! (Ó público) ¡E despois estráñase de que beba!

ESCENA 6

DAS MAPOULAS E OUTRAS FLORES MARABILLOSAS

A FRACA: John Jeremias Peachum tardaría bastante en sabelo, pero o negocio en que o
Sr.  Cox  quería  que  investise  non  era  outro  que  o  mesmo  polo  que  Mackie  e  el
quedaran en verse, o que co tempo remataría botando por terra tódolos seus plans
respecto da súa filla Polly e o influente e impresentable corredor de comercio.

No invernadoiro do Sr. Cox. Mackie prende un habano.

COX: Por favor, míster Becket, non prenda cigarros aquí. O fume do tabaco envicia o aire
e fai que as flores murchen e dean en chorar.

Apágao.

COX: ¿Gústanlle as flores, míster Becket?  Eu non podería vivir sen elas. É nas flores
máis ca en ningunha outra cousa onde se ve a man de Deus nesta gran obra que é a
creación. Estas son mapoulas, tamén coñecidas como  Papaver somniferum.  ¿Sabía
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que a  mapoula  é  a  máis  valiosa  de  tódalas  plantas  medicinais?  Produce  a  droga
denominada opio e proporciona morfina e codeína. Algún día serán un gran negocio,
créame. Pero vaiamos ó asunto dos barcos. O noso home no Almirantado afirma que
as mercadorías estarán dispoñibles en dúas ou tres semanas, así que fale con Brown e
téñao  todo  disposto.  A  sociedade  que  nos  facilitará  as  facturas  falsas  xa  está
constituída.  Chámase Sociedade Xeral  de Compras.  Vostede é o socio maioritario,
baixo nome suposto, claro. Eu figuro como administrador, e un par de persoas mortas
hai anos, como socios fundacionais. Para que todo teña maior consistencia xurídica
estou a facerme con algún socio de carto. Non han faltar inxenuos ós que convencer
de que investindo con nós multiplicarán o seu capital. Pero iso corre da miña conta e
non creará problemas. O que me preocupa é outra cousa e por iso o mandei chamar.
O dos almacéns. Teño entendido que está a adquirilos con diñeiro de procedencia
dubidosa,  e iso encerra non poucos perigos que non nos podemos permitir  correr.
Lembre que todo debe semellar absolutamente legal. É imprescindible que siga ó pé
da letra as miñas instruccións. Pídalle un crédito ó National Deposit Bank e feche con
el as operacións de compra que teña en curso. Xa o amortizará logo cos beneficios da
operación  e co diñeiro  ilegal  que teña doutros  asuntos.  Non levantará sospeitas e
quedará tan limpo coma estas flores. Permítame que lle faga  un obsequio.  (Arrinca
unha flor e dálla a Mackie) Tome, póñaa na lapela. Os homes de negocios deberiamos
levar unha sempre. Axuda a inspirar confianza. Iso é todo. Mantereino ó corrente de
como vaian as cousas. Se quere que todo saia segundo o previsto, non o esqueza,
arranxe o do crédito e o de Brown.

Mackie colle a flor e pona na lapela. Vaise.

ESCENA 7

A ORIXE DUNHA GRANDE AMIZADE

A  BAIXA: Brown,  máis  coñecido  como  Tigre  Brown,  era  o  xefe  da  policía  toda  de
Londres. El e Mackie mantiñan unha vella e grande amizade,  que se gardaban de
manifestar en público, pero da que non deixaban de se gabar en privado.

Festa nun alpendre do porto. Están todos bébedos, Mackie, Sally, Brown, unha pendanga sebosa. Mackie
sóbese nun alto para facerse escoitar.

MACKIE: ¡Meus amigos! Hoxe encóntrase entre nós un home a quen o destino colocou
moi por enriba do común dos seus semellantes e que, sen embargo, ten permanecido
fiel, no medio de tódolos perigos e de tódalas tempestades, ó seu amigo Mackie,  o
Navallas.  Anque  a  vida  nos  teña  empurrado  por  camiños  separados,  os  nosos
intereses e a nosa amizade seguiron sempre un mesmo. Eu nunca dei un golpe nin
fixen un negocio sen lle facer chegar a el unha parte substancial das ganancias, e el,
en moi raras ocasións, ten feito unha redada ou dado unha batida sen me avisar a min
antes. Estoume a referir ó meu querido e entrañable amigo, o xefe Brown.
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Aplauden todos menos Brown,  que mete a man na sobaqueira,  tira de pistolón,  e ameaza con el  a
Mackie.

BROWN: ¡Non me comprometas, Mackie!

MACKIE: Aquí todo o mundo é de confianza, Brown.

BROWN: Iso nunca se sabe.

A Fraca e a Baixa, deixan de ser Sally e a pendanga, e diríxense ó público.

A FRACA: Mackie e Tigre Brown coñecéranse na India, mentres servían como soldados
do glorioso exército colonial.

A BAIXA: Daquela  experiencia  imborrable,  gardaban  moitas  e  fermosas  lembranzas,
entre as que destacaba unha entrañable canción coa que,  sempre que celebraban
algo, vibraban xuntos.

AS DÚAS Á VEZ: ¡A Canción dos Canóns! 

Mackie e Tigre Brown botan a cantar.

A CANCIÓN DOS CANÓNS

MACKIE: John xa se foi pero Jim segue alí.
MACKIE e TIGRE: George ascendeu a sarxento.

¡Ninguén che pregunta na guerra quen es!
Só te mandan marchar cara ó norte!

CORO: Soldados, marchen xa,
enriba dos canóns
do Polo ó Ecuador.
E aínda que choverá
alí se atoparán
cunha nova raza
amare la, cobriza ou negraza,
que haberán transformar
en boa carne de picar.

MACKIE: Johnny fartou de beber whisky morno
 MACKIE e TIGRE: Jimmy pediu outra manta.

Georgie mostrounos moi pronto aos dous
 que na guerra nunca se dorme.

CORO: Soldados, marchen xa....
enriba dos canóns
do Polo ó Ecuador.
e aínda que choverá
alí se atoparán
cunha nova raza
amarela, cobriza ou negraza,
que haberán transformar 
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que haberán transformar 
que haberán transformar 
en boa carne de picar.
en boa carne de picar.
carne de picar.

MACKIE: John está coxo e Jimmy morreu,
MACKIE e TIGRE: de George ninguén sabe nada.

mentres o sangue sexa vermello
os homes iran cara a morte.

CORO: Soldados, marchen xa,
enriba dos canóns
do Polo ó Ecuador.
e aínda que choverá
alí se atoparán
cunha nova raza
amarela, cobriza ou negraza,
que haberán transformar 
que haberán transformar 
que haberán transformar 
en boa carne de picar.
en boa carne de picar.
carne de picar.

ESCENA 8

UNHA TORMENTA INESPERADA

A BAIXA: Pero nesta ocasión, Mackie, ou o Sr. Becket, como queirades chamarlle, non
se puxera en contacto con Tigre Brown, para relembrar as glorias da súa estadía na
India, ou a orixe da súa grande amizade, senón para poñelo ó tanto do que el e Cox
estaban a tramar.

De anoitecida. Nun cemiterio. Mentres Sally agarda, entra Brown disfrazado de viúva enloitada.

BROWN: ¿Non había outro sitio para quedar? Os cemiterios póñenme os pelos de punta.

SALLY: Foi cousa do Sr. Becket.

BROWN: ¿Onde está el? ¿E a que vén tanta urxencia? ¿Non sabedes que estou moi
ocupado?

SALLY: Ó Sr. Becket foille imposible vir, pero pediume a min que o puxera ó corrente de
como estaban as cousas.

BROWN: ¡Pois ponme! ¡E de contado! Co demo da coroación non dispoño de tempo para
nada. ¡Non sei a quen raios se lle vai ocorrer atentar contra a raíña de Inglaterra para
que faga falta semellante seguridade!
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SALLY: De hoxe en dúas semanas zarpa con rumbo a Sudáfrica un convoi  de vinte
transportes con subministros para o exército da súa maxestade que intenta sufocar a
revolta dos bóeres.

BROWN: ¡Estou ó tanto!

SALLY: Tres  deses  barcos  sairán  baleiros  e  non  chegarán  nunca.  Afundirán
misteriosamente fronte ás perigosas costas da África meridional.

BROWN: ¡Non me digas como o pensades facer, prefiro non saber nada! ¿Cando se fará
o traslado da mercancía?

SALLY: O día da coroación.

BROWN: ¡Ben  pensado!  Ese  día  haberá  tal  mobilización  en  Londres  que  ninguén
sospeitará nada. ¡Vaia canallada!

SALLY: ¿O que?

BROWN: ¡O dos barcos!

SALLY: ¡Tampouco é para tanto!

BROWN: Se ti foses un deles ou estiveses sitiado polos bóeres, non pensarías o mesmo.

SALLY: Poida que por causa diso morran afogados ou de fame vinte ou trinta mariñeiros
e douscentos ou trescentos valentes soldados, pero as xentes humildes de Londres
poderán mercar máis cousas das que soñaron posuír nunca, en perfecto estado e a
prezos razoables. Mantas, roupa, calzado, millo, cervexa, ferramentas, pólvora..

BROWN: ¡Só nos almacéns de Mackie, claro!

SALLY: Vese que a el é ó único ó que lle preocupa que eses pobres diaños tiren algún
proveito de tan absurda e custosa guerra.

BROWN: ¡Propoñereino para unha medalla! Dille a Mackie que desta quero cobrar en
metálico e non en especie.

Saen.

ESCENA 9 Corrixido ata eiquí

A XENEROSIDADE E OUTRAS COMENENCIAS

O ALTO: Mentres Sally, Mackie e Brown ultimaban o asunto dos barcos, aquel soldado
da perna de pao ó que mallaran por esmolar sen licencia, presentábase na tenda de
Peachum  para  ver  de  conseguir  unha  coa  que  poder  esmolar  en  Londres  sen
problemas.

Tenda do Sr Peachum. Entra Celia botella en man e dando tombos.

CELIA: Hip! Peachum e Cía? ¡Vaia ridiculez! ¡Peachum a secas! O desgraciado del nin o
nome comparte comigo. Se vén polo da licencia, atinou, é aquí onde se expenden. ¡Si,
señor! Esta é a cova do rei dos mendigos. Ese iscariote ó que eu teño por home, para
a miña desgracia e a da miña filla Polly, ten a cidade dividida en distritos,  e cada
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distrito en seccións, e cada sección en esquinas, e cada esquina en horas, nas que
ninguén pode exercer sen a súa autorización. Pero pase, non quede aí á porta. ¡Hip!

Entra o soldado, arrastrando a perna de pao.

CELIA: ¿Mallárono os que o mandaron vir?

SOLDADO: Un pouco.

CELIA: ¡Eficacia e organización! Así é como lle chama el a iso.

SOLDADO: Eu o que quero é sacar adiante ós meus filos. Estou tísico, non teño un can,
ó  me ver  así  ninguén  quere  darme  traballo  e  antes  de me botar  a  roubar  prefiro
botarme a pedir.

CELIA: ¡Moi ben feito, si, señor! ¿Ten algunha cualificación?

SOLDADO: Teño fame. ¿Non abonda?

CELIA: Antes abondaba pero agora non. Esmolar volveuse unha arte, un oficio que esixe
un alto grao de especialización e de profesionalidade. ¿Non será esa parvada da fame
a que lle conta á xente para espertar a súa piedade?

SOLDADO: Si. E ademais amósolles a perna.

CELIA: Así nunca deixará de ser un ninguén. ¿É de verdade, non si?

SOLDADO: ¿O que?

CELIA: ¡A perna!

SOLDADO: É de pao, a de verdade perdina na guerra.

CELIA: ¡Que  desastre!  ¿Non  sabe  que  se  un  lle  amosa  á  xente  a  súa  verdadeira
desgracia ninguén o cre? Á xente hai que enganala. En casos coma o seu, ir  coa
verdade por  diante,  mesmo pode ser  contraproducente.  ¡É un soldado!  Ir  así  polo
mundo,  sen  facer  o  menor  esforzo  por  disimular  a  súa  traxedia  é  unha  forma de
pregoar: ¡Ah, que terrible é a guerra, na que un pode perder unha perna! Á xente non
lle gusta iso. Algúns mesmos poderían pensar. Se nas guerras non se perdesen as
pernas, a conto de que viría tributarlles honores ós que as fan. Fágame caso, soldado.
Só  a  mentira  é  quen  de  provocar  na  xente  ese  xesto  antinatural  chamado
xenerosidade. ¡Hip! ¡Hip!

Deixando de facer de soldado, e dirixíndose ó público.

O ALTO: Segundo a Sra. Peachum, cinco eran os tipos de falsa miseria que, a xuízo do
seu queridísimo esposo, aínda mantiñan a facultade de conmover o corazón humano,
e un por un foille explicando cales eran a George F. Júnior.

A muller, cada vez máis bébeda, vai reproducindo cada un dos tipos de falsa miseria.

CELIA: ¡Atende, soldado! Tipo A. Víctima da intensa trafega. Alegre paralítico ou eivado.
Tipo B. Víctima da arte bélica. Tipo C. Víctima do desenvolvemento industrial. Tipo D.
Mozo que coñeceu tempos mellores...

Ela segue falando pola tenda adiante. El volve a se dirixir ó público.

O ALTO: Cando, xa á tardiña, apareceu por fin o Sr. Peachum, a súa muller xa estaba
completamente borracha e o soldado no meirande dos desconcertos.

17



Entra o Sr Peachum.

PEACHUM: Encaixas perfectamente no tipo B, víctima da arte bélica. Pero ó ser de certo
un pobre e desafortunado mutilado de guerra, non me vales. Non obstante, é posible
que teña outro traballo para ti, se é traballo o que queres.

O SOLDADO: ¡Éo!

PEACHUM: ¡Pois ségueme!

Van a outro lado da tenda, e amósalle, alá, ó fondo, á súa filla Polly. Ten un paxariño na man ó que
acariña garimosamente.

PEACHUM: Mira, ese anxo do ceo que ves aí, é a miña filla Polly. Sei que ultimamente, e
sen  o  meu  consentimento,  vese  con  frecuencia  cun  vello  corredor  de  comercio
chamado Cox. Quero que non te separes dela día e noite e que me deas puntual conta
do que fan. E se o que fan é algo inconveniente, faite con probas e tráemas aquí.

SOLDADO: ¡O que mande, Señor!

Cádrase marcialmente, e saen.

ESCENA 10

A OFENSA

A BAIXA: O soldado púxose de contado ó labor, e non tardou en descubrir que o Sr. Cox
proxectaba diapositivas porno a súa filla. 

Casa de Cox. Están vendo diapositivas porno nunha das paredes do cuarto. A ledicia
de John Jeremias Peachum, foi inmensa. Aquel delicado asunto puña ó Sr. Cox nas
súas mans e a el diante da posibilidade certa de casar a súa filla Polly mellor do que
nunca soñara.

Na tenda de Peachum. Celia está bébeda, coma sempre.

PEACHUM: ¡Témolo  collido  por  onde  lle  doe,  Celia,  ¿dáste  de  conta?  Entre  este
desagradable asunto das fotos, catro cousas que lle levantei de certas inconfesables
afeccións, e o negocio da Sociedade Xeral de Compras, non se atreverá a dicir que
non. Tes que ir onda o Sr. Cox. Este é o asunto tal para unha nai ofendida. Fala con el
e dille que sabemos de que xeito instrúe a Polly nas modernas artes do amor e faille
saber que, como pais feridos no profundo da nosa honra, esiximos unha satisfacción.
Ou casa con ela, ou facemos que o escándalo remova os mesmos alicerces da Coroa.

CELIA: ¡Sabia decisión, si, señor! Pero que terás que levar a bo porto, ti só. ¡Hip! Antes
de mover un dedo para que a nena case con esa momia, movo a man enteira para que
se meta monxa. ¡Hip!

PEACHUM: ¡Ti farás o que che eu mande!

CELIA: ¡Esta  vez,  non,  John  Jeremias  Peachum!  Esta  vez,  e  sen  que  sirva  de
precedente, vou facer o que me dicte o corazón. ¡Hip! Escóitao.  (Patínanlle un pouco as

consoantes, pero sábeselle abondo a intención)  ¡A nena ha casar con quen ela queira e non
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con quen queiramos nós!

PEACHUM: (Erguendo a man para lle arrear) ¡Se non fose por...!

CELIA: (Cortándolle a intención) ¡Alto aí, John Jeremias Peachum! (Poñéndolle o outro lado
da cara) ¡Deste lado, por favor, que do outro aínda me zoscaches onte!

Peachum contén o xesto e vaise.

ESCENA 11

UN AMOR SECRETO

O  GORDO: Pero,  tan  excelentes  expectativas  de  voda  non  podían  durar  moito.  O
soldado, non tardou en descubrir outra cousa. Coa escusa de se ver con Cox, Polly
víase en segredo cun home moi misterioso, do que o da pata de pao só conseguiu
saber o nome. Chamábase Becket. E, ó parecer, queríanse moito.

Peirao do porto de Londres. As siluetas de Polly e de Mackie recórtanse sobre unha lúa que o axexa
todo. Cantan collidos das mans.

A INESTABILIDADE DAS COUSAS HUMANAS

POLLY: Non é moito o que che pido.

Unha vez na triste vida

darme a un home, agradecida.

Nada máis quero de ti.

Nada máis quero de ti.

darme a un home, agradecida.

Nada máis quero de ti.

MACKIE: O home ten dereito neste mundo, a ser feliz.

A gozar do pracer xantar menos pedras e máis perdiz.

CORO: Son estes os seus dereitos primordiais.

¿Mais quen veu que aquí tal cousa pase?

¡É inxusto pretender que llos dean!

Ben sei que todo o mundo

éche ber respectable.

¡Pero aquí, cada quén impón a súa lei!

POLLY: Ti es o amor da miña vida,

eu todiño cho daría

e por moito que porfíes

sei que me queres tamén
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sei que me queres tamén

sei que me queres tamén

MACKIE: Menos pan e máis perdiz

E gozar ben do pracer

Meu dereito a ser feliz

Menos pan e máis perdiz

Menos pan e máis perdizn

Acariñándoa entre os seus brazos.

MACKIE: Algún día, todos cantos almacéns hai baixo esa lúa que escintila sobre o porto
serán meus, Polly. Será a meirande cadea de almacéns por xunto e polo miúdo do
mundo, e a que venda a prezos máis baixos.

POLLY: E iremos visitalos xuntos. Collidos da man.

MACKIE: E  os  traballadores  e  os  clientes  saudaranme  con  respecto.  ¡Bos  días,  Sr.
Becket! ¿Como se encontra hoxe? ¡Gracias por tanta fartura! ¡Seremos como unha
gran familia!

Chega un bruar de campaíñas e de sirenas.

 POLLY: ¿Que é iso?

MACKIE: Non o sei. Debe haber un lume.

Divísase ó lonxe o resplandor dun gran incendio.

POLLY: ¡Si, mira, alá ó fondo! ¡Deus Santo, son os almacéns do Sr. Kurd, arden polos
catro costados!

MACKIE: Pobre Kurd. Arden coma estopa. En dúas ou tres horas xa non quedará nada.
É unha desgracia irreparable.

POLLY: ¿Non eran uns dos que querías mercar ti?

MACKIE: Si, pero non chegamos a un acordo. Púxolle un prezo moi alto.

POLLY: Pois agora terá que baixarilo.

MACKIE: ¡Agora xa ninguén quererá mercarllos!

Vanse.

ESCENA 12

TODO CAMBIA

A FRACA: A nova de que a súa filla Polly se vía con Becket en segredo non lle prestou
alá  moi  ben  a  John  Jeremias  Peachum,  pero  a  quen  peor  lle  prestou  foi  á  súa
queridísima dona.

Tenda de Peachum. Celia está arranxándose a todo correr.
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CELIA: ¡Nai que o botou!

PEACHUM: ¿A onde vas con tanta présa, Celia Peachum?

CELIA: ¡Vou desfacer o torto antes de que chegue a oídos do Sr. Cox e non queira casar
con Polly!

PEACHUM: ¿Tanto mudaron os dictados do teu corazón?

CELIA: Non é que mudaran. É que non os escoito.

PEACHUM: Pois  Becket  tampouco  estaría  nada  mal  como  xenro.  É  un  próspero
comerciante, dono de tódolos almacéns B de Londres.

CELIA: Onde só se venden mercadorías roubadas.

PEACHUM: ¡Dixomedíxomes!

CELIA: ¡Se eu che contara! Antes de a ver do brazo dese cabrón, mátoa. Mátoos ós
dous.

Sae escopetada, botella en man.

ESCENA 13
A MORTE QUE RONDA

No despacho de Mackie. El escoita sen inmutarse, cos pés sobre a mesa.

CELIA: ¿Ese tal Becket que se ve coa miña filla en segredo é quen eu penso?

MACKIE: Non sei doutro Becket capaz de engaiolar a túa filla, en todo Londres.

CELIA: ¿Dende cando te ves con ela?

MACKIE: Dende pouco despois de me ver contigo.

CELIA: ¡Se sei que vos volvedes encontrar, como me chamo Celia que non pararei ata te
ver morto!

MACKIE: ¿Que pasa? ¿Que o que vale para a nai, non vale para a filla?

CELIA: A nai xa é unha perdida, pero a filla aínda está a tempo de ser outra cousa.

MACKIE: ¿Que mellor cousa se pode ser nesta vida que unha das miñas amantes?

CELIA: Tes demasiadas para o meu gusto e o de Polly. Lémbrao. Outra cita con ela e es
home morto.

MACKIE: ¿E como pensas facelo, se é que pode saberse?

CELIA: A traizón, que foi como ti me ensinaches.

Vaise dando un portazo.

ESCENA 14

MALOS ANTECEDENTES

A FRACA: E, coa mesma, foise onda o Sr. Cox, quen, coma sempre, andaba a coidar
con esmero no raio das mapoulas.

Na casa do Sr. Cox. Hai unha foto porno proxectada na parede.
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CELIA: Agradézalle á providencia que viñera eu, porque se vén o meu home, non o libra
dunha malleira nin a escuadra do almirante Nelson.

COX: Doulle a miña palabra de cabaleiro, Sra. Peachum, de que nunca a toquei. E, en
canto ó das fotos, son absolutamente inocuas.

CELIA: Non sei o que quere dicir iso, nin me importa. ¡Son ou non son fotos de tipas en
coiros!

COX: ¡Son! Pero teñen un aquel artístico.

CELIA: Artística vai quedar a súa reputación, a de Polly e a nosa, en canto todo isto se
saiba. E máis, cuns antecedentes coma os seus.

COX: ¿A que se refire con iso?

CELIA: ¿Quere que lle faga un relatorio? Hai dous meses levárono preso en Liverpool
por abusos deshonestos a unha menor. Vai para un ano collérono nunha redada nun
bordel con seis putas no cuarto, ningunha delas con máis de quince anos... ¿Sigo ou
abonda?

COX: ¡Abonda! Compréndao, Sra. Peachum, a certas idades e sendo un solteiro, esas
casas son o único lugar onde se procurar un pouco de distracción.

CELIA: Nesas  casas tamén  hai  mulleres  feitas  e  dereitas.  ¿Distráense con  criaturas
tódolos corredores de comercio respectables de Londres?

COX: Que non saia de aquí, pero... ¡de máis dun, sei!

CELIA: ¡Porque o mundo está cheo de desvergoñados! A certas idades, Sr. Cox, o que
hai é que casar.

COX: Ten razón, e faríao con gusto se atopase con quen, pero...

CELIA: Case con Polly. Conta coa nosa beizón.

COX: Non creo que me aceptase.

CELIA: Ela aceptará o que aceptemos nós.

COX: Perderíalle  o  interese en canto  medrase un pouco.  Só me chaman a atención
mentres son noviñas, ¿non se decata? Sabendo como son eu, ningúns país decentes
quererían un home así como xenro.

CELIA: ¡Nós, si!

COX: Este é un asunto ó que, como bos homes de negocios, non dubido que o seu home
e mais eu saberemos atoparlle unha solución satisfactoria para os dous.

CELIA: Tena que ser boa tamén para Polly.

COX: Sobre todo para Polly, por suposto.

 Saen.

ESCENA 15

O MALDITO EMPREÑE
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O ALTO: Pero a Polly era outro o asunto que lle preocupaba entón. Ó Melocotonciño,
como o Sr. Peachum gustaba chamarlle, saíralle no baixo ventre un furúnculo de pai
ignorado do que, malia o intentar por tódolos medios, non era quen de zafarse.

Consulta dun matasáns honorable, chea de aparellos mecánicos de aspecto temible, e de sabas e vendas
enzoufadas en sangue. Presídeo todo un sagrado corazón de Xesús, ou unha reproducción do calvario.
Polly está escarranchada nun parteiro e o doutor coa cabeza metida entre as súas pernas.

O DOUTOR NEIL: Vístase. Hai que ter cabeza, miña nena, e pensar as cousas mellor,
mentres aínda teñen remedio. O que me pide é imposible. É moi fácil vir aquí e pedirlle
a un médico honorable que desfaga o xa feito, sabendo que iso vai contra a súa ética
profesional, a súa conciencia e as leis mesmas da Coroa. O mellor é que o esqueza
todo,  teña o neno,  e  pregue para que veña con ben.  Aínda que se desen razóns
humanitarias, e no seu caso poderían darse, ningún médico honrado tería ese xesto de
solidariedade, sen o maior dos segredos e nunca por menos de vinte libras, ou de
quince se, polo ben da paciente, non se lle aplica anestesia. Eu de vostede cavilaríao
ben. A miña consulta está aberta tódolos días ata as nove e media. Veña por aquí
cando queira. Pero non esqueza traer as vinte libras e non llo dicir a ninguén. Hoxe en
día non todo o mundo comprende certos exemplos da xenerosidade dos médicos.

POLLY: ¿E de onde saco eu vinte libras?

O DOUTOR NEIL: Ese, miña nena, é un dos poucos problemas que a medicina moderna
aínda non deu resolto con éxito.

Acompáñaa ata aporta.

ESCENA 16

A ABORTAR SEMPRE HAI TEMPO

O GORDO: Como é natural entre unha nai e unha filla que se leven, Celia, a nai de Polly,
non tardou en saber o do empreñe, e como para emendar o entorto tiñan que mediar
os cartos, non atopou máis saída que informar do petate a Peachum.

Na tenda de Peachum. Entra Celia coma un vendaval.

CELIA: (Borracha) ¡Hip! ¡John Jeremias Peachum! ¡Senta e escoita!

PEACHUM: ¿Non podo escoitar de pé?

CELIA: Non, porque se cadra desmaias.

PEACHUM: ¿Tan grave é o asunto?

CELIA: ¡Depende! ¡Hip! Estamos nun curioso aperto. Cox resístese a casar con Polly e
Polly agarda un fillo bastardo de Becket. Así é que, ou lle dás quince libras á nena para
arranxar unha cousa e a outra, ou de aquí a oito meses terás un neto.

PEACHUM: ¡Vinte libras! ¡Que disparate! Iso é unha fortuna.
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CELIA: Pois ter un neto de pai incógnito é unha traxedia. ¡Ti escolles!

PEACHUM: Ten que haber outra solución para que ese fillo non naza nunca.

CELIA: ¡Pois encóntraa e cóntama! ¡Dispós de nove meses!

Botan a cantar cheos de raiba.

CANCIÓN DO EN VEZ DE

(1ª parte)

PEACHUM:

En vez, en vez, en vez de durmir na súa cama

que é, que é, que é onde durmía ben

¡quixo festa!... ¡quixo festa!

Hoxe tódolos problemas temos  que atender.

¡quixo festa!... ¡quixo festa!...

festa, festa

hoxe tódolos problemas temos que atender.

CELIA:

Eche cousa da lúa sobre o Soho,

do fatal «Escoita o bater do meu corazón»,

do «A onde ti vaias tamén irei».

¡O amor medra ó amparo da lúa chea!

PEACHUM: (Dun lado ó outro da tenda) Se cadra cunha cebola. A cebola vale para todo.
Cóllese unha, unha corrente, das que hai na cociña de calquera casa, métese ben
dentro onde ti e mais eu sabemos, e agárdase a que agromen as raíces. Cando teña
botado por todas partes, cousa que fará en dous ou tres días, tírase dela para fóra con
forza e dáse o conto por rematado. Sairá todo xunto, xa verás. Sinxelo, ¿non si? Hai
certo perigo de que desangre, pero iso xa llo amañará sen problemas calquera médico.

CELIA: Mira que non che custe máis o da hemorraxia có do médico.

PEACHUM: ¡Vaia, iso é certo! ¡Deus Santo, que labirinto!

Volven cantar, con máis raiba aínda, se cabe.

CANCIÓN DO EN VEZ DE

(2ª parte)

PEACHUM:
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En vez, en vez,

en vez de ver de facer algo

que te, que te,

 que teña algunha intención.

¡Queren festa! ¡Queren festa!

E así rematan logo no medio do lameiral.

Queen festa! Queren festa!

Festa! Festa!

E así rematan no medio dun ran lameiral

CELIA:

¿E que foi da lúa sobre o Soho?

do ruín «Escoita o bater do meu corazón».

¿E que queda do «A onde ti vaias tamén irei»?

¡Cando o amor acabou e só a merda queda!

Celia vaise. Nestas a Peachum sáelle un monequiño cuspidiño a el polo ombreiro, e chámao en segredo.

ESCENA 17

O CRÉDITO

A BAIXA: Pero algo estaba a suceder que faría que os acontecementos se precipitasen.
Mackie,  ou  Becket,  como vostedes queiran chamarlle,  seguindo as instruccións de
Cox, foi ó National Deposit Bank solicitar o crédito que precisaba.

No National Deposit Bank.

A  SRTA.  BLAKE: Os  seus  proxectos  de  ampliación  do  negocio  son  francamente
interesantes, Sr. Becket, e en nome do National Deposit Bank prométolle que serán
estudiados coa atención e a xenerosidade debidas.

MACKIE: ¿Cando terei unha resposta? O asunto comeza a ser apremiante.

A SRTA.  BLAKE: O  antes  posible.  En  canto  teñamos  estudiados tódolos  pros  e  os
contras. Pero eu de vostede non me preocuparía, a operación é moi atractiva e a súa
solvencia máis ca razoable.

Mackie bícalle a man, e sae.

ESCENA 18

TEMPOS MELLORES

O GORDO: (Ó  público) Pouco despois,  no máis luxoso bordel  de Londres,  Jenny a  dos
Lupanares e Mackie reflexionaban sobre o acontecido no banco.

Á noitiña. No bordel de Jenny, a dos Lupanares. Ademais de Mackie e dela, están tamén
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o Gordo e a Fraca. Un con figura de chulo e a outra de pendanga.

JENNY: As  veces  penso  se  non  sería  mellor  que  todo  seguise  como  antes.  Non  te
recoñezo, Mackie. Cambiaches tanto.

A  FRACA: (Ó  público) Ela  é  Jenny  a  dos  Lupanares,  madama  deste  bordel  e  amante
perpetua de Mackie.

JENNY: Vas  ó  National  Deposit  Bank,  pídeslle  un  préstamo  para  te  facer  con  máis
almacéns, dinche que o teñen que estudiar, pero que non hai coidado, que a operación é
moi atractiva e a túa solvencia máis ca razoable, e volves co rabo entre as pernas e coma
se tal cousa. ¡Máis ca razoable! ¿A parte de che faltar ó respecto non dándoche os cartos
xa en man, ¿que queren dicir con iso de que a túa solvencia é máis ca razoable? ¿Se é
máis ca razoable, que é o que teñen que estudiar?

MACKIE: É un eufemicio, Jenny, un xeito de dicir as cousas. É moito diñeiro, é lóxico que
tomen precaucións.

JENNY: O Mackie de quen eu me namorei hai anos nunca consentiría unha resposta así.

MACKIE: ¡O Mackie do que ti te namoraches nunca pasou de ser un ninguén! Agora son un
home de negocios respectable.

JENNY: ¿Respectable? Respecto o que che tiñan antes, cando os problemas de cartos, en
vez de pedichando créditos, resolvíalos atrancado bancos.

MACKIE: As cousas cambiaron.

JENNY: ¡As cousas non cambiaron nada! ¡Cambiaches ti! ¿Mirácheste ó espello? Ninguén
que te vise así crería que algunha vez fuches o temible Mackie o Navallas.

MACKIE: No que importa sigo sendo o de sempre, Jenny.

Zóscalle unha labazada e déitaa no chan.

JENNY: É o único bo que aínda queda daquel Mackie ó que algúns inxenuos admirabamos 
tanto. A fachenda.

MACKIE: Quedan  outras  cousas.  (Espétalle  un  bico  nos  beizos) Quérote  aínda,  Jenny,  e
abonda. Non sodes moitas as que podedes gabarvos de tanto.

Mackie vaise. Jenny, aínda no chan, bota a cantar.

CANCIÓN DE JENNY A DOS PIRATAS

CORO: Meus señores, miren  a quen hoxe ven
aquí traballar arreo noite e día.
Cando un pataco lle dan
ela moitas gracias dá.
Vexan  que arrastrada vive
neste sórdido bordel.
¡E ninguén sabe quen é ela!
¡E ninguén sabe quen é!

JENNY: Certa noite oiranse berros a eito no peirao.
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¿Sabe alguén que está a pasar?
CORO: Dirán.
JENNY: Sorrinte erguerei a miña copa

Escoitarase: ¿De quen ri?
CORO: E un gran barco veleiro

con cen bravos canóns
disparará, disparará.

JENNY: Cando os muros da cidade vexan xacaer derrubados
deixarán de rir de min.

CORO: Por fin.
JENNY: Vendo a cidade arrasada

e só este bordel en pé
CORO: Han preguntar sorprendidos

sen dar creto ó que ven:
¿Que muller malvive aquí?
¿Que muller malvive así?

JENNY: No peirao os berros pronto han medrar:
CORO: ¿Por que non tocaron o bordel? dirán
JENNY: Veranme saír ó abrir o día

Triunfante eu direi:
CORO: E aquel barco veleiro

con cen bravos canóns a levará.

ESCENA 19

AMOR ETERNO

A FRACA: (Ó público) Unha desoutras afortunadas que podía gabarse de contar co amor
de Mackie era Polly.

Nun lugar sombrizo do porto. Na noite pecha.

MACKIE: ¿Que é iso tan urxente que tes que contarme?

POLLY: ¿Non me vas dar primeiro un abrazo?

El abre os brazos e ofrécellos e ela corre a aceptalos.

POLLY: ¡Meu amor!

MACKIE: ¡Miña xoia!

Abrázanse.

POLLY: Necesitaba tanto verte e dicirche o que pasa. Pero  non sei que me dá, é tan
terrible.

MACKIE: ¿Non estarás preñada?

POLLY: ¿Por que me preguntas iso?
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MACKIE: As veces ocorre. Non sería de estrañar.

POLLY: Non, non é iso. É outra cousa.

MACKIE: Pois  veña,  miña  rula,  cúspea  dunha  vez  e  sácame  de  dúbidas.  Estou
comezando a preocuparme.

POLLY: Meus país queren que case con Cox.

MACKIE: ¿O corredor de comercio?

POLLY: O mesmo.

MACKIE: El nunca se prestará a esa voda.

POLLY: Non vai ter outro remedio. Pillárono nunha chea de renuncios e estanlle facendo
chantaxe.

MACKIE: ¡Si, señor, aprenden rápido!

POLLY: ¿Que?

MACKIE: Nada,  cousas  miñas.  Teus  pais  sempre  tiveron  moi  bo  olfacto  para  os
negocios. ¿E que é o que che preocupa desa voda?

POLLY: Que eu é a ti a quen quero.

MACKIE: E eu correspóndoche, PoIly, pero unha cousa non quita a outra. O Sr. Cox está
nas últimas e non ten herdeiros. Faríaste cunha fortuna de aquí a nada. Poderiamos
seguirnos querendo e gozar dos cartos do vello xuntos. O amor e o matrimonio non
sempre teñen por que ir da man.

POLLY: Se os que casasemos fosemos nós, irían, ¿non si?

MACKIE: Pois claro, pero xa me coñeces. Sendo eu como son, o matrimonio para min
sería unha tumba. Os homes así non debemos casar nunca.

Bícanse.

ESCENA 20

CONSPIRACIÓN DE SILENCIO

O  GORDO:  Mentres  Mackie  sorteaba  coa  disposición  habitual  aqueles  pequenos
problemas  da  súa  complicada  vida  afectiva,  Tigre  Brown  recibía  unha  inquietante
chamada,  dende  a  redacción  dun  coñecido  xornal  londinense,  de  consecuencias
inesperadas.

Redacción do Espello.

REDACTORA: (Ó  teléfono) ¿O xefe Brown? Perdoe que o molestemos, Sr. Brown, é de
supoñer  que  estará  moi  ocupado.  Procuraremos  ser  o  máis  breves  posible.  Verá,
dispoñemos dun informe sobre o Sr. Becket, o dono dos Almacéns B, xa sabe, eses
que  venden  a  prezos  tan  baixos,  que  ó  noso  entender  comprométeo  a  vostede
perigosamente. Elaborouse por encargo do National City Bank, así que, se non quere
que chegue ás súas mans, e por conseguinte ás das autoridades xudiciais, pase canto
antes pola redacción do xornal O Espello. Estarémolo agardando.
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Na Comisaria Central de Londres.

BROWN: (Ó teléfono) ¿Que tes ti que ver co National Deposit Bank, Mackie? ¿Que? ¡Un
crédito para mercar máis almacéns! ¿Que almacéns? ¿Non foi casual que ardesen os
de Kurd, non si? ¿Cando lle vas dicir a esa panda de animais que tes ás túas ordes,
que teñan máis conta do que fan? Nese incendio morreu un neno, ¿sabíalo? Este é o
sétimo morto no que vai de ano. Quedamos en que tiñades que mudar de métodos.
Con eses non imos a ningunha parte. Si, xa, alédame moito saber que polo menos os
asuntos de cartos estás intentándoos resolver  polo legal,  pero metiches a pata de
moito nabo. Os do National Deposit Bank non lle emprestarían un can nin a mesmísima
raíña de Inglaterra, sen antes facerse cun deses informes confidenciais que elaboran
os do Espello. Deberías sabelo. Teñen un sobre ti, acabo de velo. ¡Non, o National City
Bank, aínda non, os do xornal!  Sábeno todo sobre a procedencia das mercadorías
coas que abasteces os teus almacéns, sobre a nosa vella amizade, e sobre Mackie o
Navallas. ¡Pois claro que eu cumprín coa miña parte do trato. Non hai nada sobre ti nos
arquivos de Scotland Yard,  fíxeno desaparecer eu todo,  como quedamos.  Só cabe
unha explicación razoable para que os dese periodiquiño da merda saiban tanto sobre
nós. Alguén dos teus te está a traizoar, e hai que descubrir quen é se non queres que
todo isto se vaia ó carallo. ¡Si, si, está ben, deixarei o asunto nas túas mans! ¡Arránxao
de contado! (Berrando) ¡E sen máis mortos!

Colga o teléfono.

ESCENA 21

PRENSA E IMPRENTA

Redacción do Espello. A redactora está a escribir á máquina. Deixa de o facer e diríxese ó público.

REDACTORA: O Espello era un deses xornais dos que afortunadamente xa non quedan
hoxe, que máis ca vivir de lles dar información ós lectores, vivía de ocultárllela. Aquí,
no  departamento  de  investigación,  elaborabamos  copiosos  dosieres  perfectamente
documentados, arredor de canta persoa, sociedade ou institución tivese algo grave que
ocultar e posibles abondos para mercar a bo prezo eses informes e impedir que se
publicasen.  O  noso  negocio  non  era,  pois,  a  información,  senón  a  extorsión  e  a
chantaxe, ocupación bastante máis lucrativa cá de lle contar á xente o mal que daquela
andaba o mundo. Mackie sabía que con nós todo era unha cuestión de cartos, así é
que, sen máis aquela, presentouse aquí e foi directamente ó gran.

Mackie entra arrasando, pistolón en man.

MACKIE: Quero ese informe que elaborastes sobre min para o National Deposit Bank, e 
o nome do confidente.

REDACTORA: Co do informe non haberá problema, Sr. Becket. ¿Ou debo chamalo Sr.
Mackie?, sempre e cando, claro está, mellore a oferta que o National City Bank nos fai
e que, como supoñerá,é moi alta. Mesmo se fose do seu interese poderiamos facerlles
chegar un diferente, digamos que de signo absolutamente contrario e, polo tanto, moito
más  conveniente  para  a  obtención  dese  préstamo  que  tanto  precisa.  Pero  o  do
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confidente, como comprenderá, é materialmente imposible. Nunca revelamos as nosas
fontes  de  información,  polo  menos  non  voluntariamente.  Claro  que,  hoxe  en  día,
ninguén está libre de que lle arrinquen, mediante o uso da forza, da ameaza, ou da
coacción, certo tipo de informacións absolutamente confidenciais.

MACKIE: ¿Canto?

REDACTORA: O informe verdadeiro, vinte libras; a confección doutro falso, trinta máis; e
o nome do confidente, unha pistola no peito diante de testemuñas e non menos de
trinta  e  cinco libras  depositadas  discreta  e  sixilosamente  no  interior  dalgún  destes
caixóns.

MACKIE: (Dálle os cartos e encanónaa coa pistola) ¡Quéroo todo!

REDACTORA: (Collendo os cartos e deixando os informes riba da mesa) Aí o ten. O informe bo, o
malo e o nome da que o traizoou.

MACKIE: ¿Foi unha muller?

REDACTORA: Por suposto.

Mackie colle os informes e vaise.

ESCENA 22

TRAIZÓN SEN LÍMITE

O ALTO: (Ó público mentres abre un sobre en que vén o nome da confidente) Antes de abrir o sobre
e ler aquela fatídica nota, durante uns segundos que se lle antollaron eternos, Mackie
chegou a estar completamente convencido de que quen o traizoara fora Celia, a nai de
Polly. Non deixou de sentir un certo alivio ó descubrir que fora outra a quen vostedes
aínda non coñecen. Chamábase Mary Tyler e un día foran amantes.

A casa de Mary Tyler, nun arrabalde de Londres, á noitiña. Mary está deitando os nenos. Son dous
bonecos de plástico.

JENNY: O voso pai virá de contado. Dicídelle que eu tiven que saír, que fun ós peiraos
resolver un asunto moi importante. E entregádelle esta carta. Que só a abra se me
pasa algo e non volvo antes de mediada a noite. Se iso chegase a ocorrer, dicídelle da
miña parte que non me garde rancor, que me perdoe, que nunca quixen facerlle mal.
Quérovos moito, meus filliños. Pero agora teño que vos deixar. Sede bos e facede por
non me esquecer nunca. Cando sexades uns homes, entenderedes por que pasou o
que pasou, e saberedes que todo o que fixen fixeno por axudarvos. Adeus.

Sae.

ESCENA 23

QUEREREITE MENTRES VIVA

Nun sombrío peirao do porto. Entre a néboa.

MACKIE: Ola Mary.

JENNY: Ola Mackie.
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MACKIE: Estás moi guapa.

JENNY: Arranxeime para te vir ver.

MACKIE: ¿Por que, Mary?

JENNY: ¿E por que non, Mackie? Necesitaba os cartos. Na casa non entra un can des
que o meu home volveu da guerra; non podía deixar que os nenos pasasen fame un
día máis e, aínda que todo saíse mal, polo menos volveríamos vernos. Había xa tanto
tempo.

MACKIE: Teño que facelo, ¿compréndelo, non, Mary? ¿Non queres rezar algo?

JENNY: ¿Para que? Nunca me serviu de nada. O que quixera é pedirche dúas cousas.

MACKIE: Menos que che perdoe a vida, podes pedir as que queiras.

JENNY: A primeira é que mires polo ben dos rapaces, poida que mesmo algún deles
sexa teu... o pequeno aseméllaseche moito...

MACKIE: Dáo por feito. ¿E a segunda?

JENNY: Que o fagas ti, Mackie. Dunha navallada limpa e certeira, coma as de antes.

MACKIE: Posme nun apuro Mary. Eu agora xa non fago certos traballos. Teño xente que
os fai por min. Nin tan sequera levo navalla.

JENNY: Trouxen eu unha comigo.

MACKIE: Compréndeo Mary, esa xente tamén ten fillos. Se fago eu o seu choio, para
que os  querería  ter  contratados.  E se eu non os contrato,  de onde sacarán para
comer.

JENNY: (Ofrecéndolle a navalla) Por favor, suplícocho. Fai unha excepción comigo. Se cadra
así saio nunha desas cancións en que se contan as túas fazañas.

MACKIE: (Colléndoa) Esta vai ser das máis sonadas. Quíxente moito, Mary por iso deixei
que o noso rematase. Xa sufriras abondo pola miña causa.

JENNY: Eu aínda te quero, Mackie.

Mátaa dunha navallada, mentres a bica apaixonadamente.

ESCENA 24

UNHA CARTA COMPROMETIDA

O GORDO: Cando á mañá seguinte, o corpo de Mary Tyler apareceu flotando sobre as
augas sucias do Támese, só dous homes choraron por ela. Un foi Mackie, a quen ela
tanto quixera, e o outro, George Franhovery Júnior, aquel soldado da pata de pao co
que casara había anos. Logo do enterro da súa muller, o soldado, cumprindo coa súa
derradeira vontade, abriu a carta que ela deixara e púxose a lela.

Casa de George e Mary. El colle a carta, ábrea, e ponse a lela.

SOLDADO: (Lendo para si, mentres se escoita a voz dela ou se ve o seu fantasma) «Espero que
non me gardes rancor por te deixar só cos nenos. O que fíxen fixeno por vós. Por ti, e
por eles. Neste mesmo sobre déixoche outros papeis. Neles hai probas abondo para
demostrar que o Sr. Becket, o dos almacéns B, non é outro que aquel famoso Mackie
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o Navallas que sementara o pánico entre as boas xentes de Londres. Se morro dunha
coitelada limpa e certeira, saberás que foi el quen me deu morte, pero tamén que
antes de deixar que o fixera deille arrincado a promesa de que miraría por ti e polos
nenos. Non fagas uso desas probas mentres vexas que cumpre o acordado, pero se
algún  día  deixa  de  facelo,  lémbrallo  e  aínda  que  che  vaia  a  vida  no  empeño,
denúnciao e víngame.»

Ela evapórase como viñera e el garda a carta.

ESCENA 25

MALAS NOVAS

A BAIXA: George, a quen a morte da súa muller traería serios e inesperados problemas,
gardou a carta ben gardada á espera de saber algo de Becket. Pero Becket estaba
demasiado  ocupado  en  resolver  os  seus  propios  problemas,  o  último  dos  cales,
certamente, era de moito coidado.

Despacho de Mackie. Luz baixa, tenebrosa. Mentres Sally o pon ó tanto do que pasa, el, coas mans
enfundadas nunhas luvas de boxear, fai brazo batendo contra un saco.

SALLY: Malas noticias, Sr. Becket.  Malia o do informe falso do Espello,  os do National
Deposit Bank, néganlle o crédito.

MACKIE: ¡Nai que os botou! ¿Que queren, arruinarme?

SALLY: Unha  vella  norma  da  casa  impídelles  facer  empréstitos  desa  natureza  ós
solteiros. Algo certamente arcaico pero aínda presente nos criterios cos que se rexen
certas institucións. Só hai unha posible solución.

MACKIE: ¡Atracar  o  banco!  ¡Pagar  con  diñeiro  falso!  Calquera  cousa  antes  de  lle
pedichar de novo a eses cabróns. Xa o debín ter feito antes, en vez de me deixar guiar
polo consello de Cox.

SALLY: Esa non é maneira, Sr. Becket. A xente do Almirantado podería botarse atrás, ou
pasarlles a outros o negocio. Sei doutra solución mellor.

MACKIE: ¿Cal?

SALLY: Esa rapaza coa que se ve ás veces, Polly, a filla do rei dos mendigos.

MACKIE: ¿Que lle pasa?

SALLY: Que preñou.

MACKIE: ¡Moi ben! ¡Pois que paira ou que aborte! ¿Pero que cona ten que ver iso co
banco, co Almirantado, cos barcos ou con nós?

SALLY: ¿Pode ser seu?

MACKIE: Non o sei nin me importa. Deitar, eu con ela deiteime.

SALLY: Pois xa está.

MACKIE: Xa está ¿o que?

SALLY: O do crédito. Ningún banco de Londres, nin tan sequera o National Deposit Bank
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lle negaría un empréstito ó xenro do Sr. Peachum. É un dos seus mellores clientes.

MACKIE: Súa nai nunca consentiría esa voda.

SALLY: Nin ten por que. Con que consinta Polly abonda.

MACKIE: ¿E que facemos co neno?

SALLY: O mesmo que con ela, coidalos mentres dure a fortuna do vello, e logo xa se 
verá.

MACKIE: ¿En canto a estiman os contables?

SALLY: En moito. O dos mendigos vaille moi ben.

MACKIE: ¿Que me aconsellas entón?

SALLY: Xa llo dixen, señor, casar.

MACKIE: ¿Non hai outro remedio?

SALLY: Tan bo coma este, non.

MACKIE: ¡Está ben! ¡Pero non me comprometo a que dure moito!

SALLY: Terá que durar o que dure o negocio.

MACKIE: Chama a Polly e prepárao todo. ¡Casamos!

Sally vaise e el zóscalle ó saco con máis forza ca nunca.

ESCENA 26

A VODA

A BAIXA: E meu dito, meu feito. ¡Casaron!

O GORDO: Nunca as estrelas escintilaron con tanta ledicia sobre o ceo de Londres, nin
os paxaros voaron tan baixo, nin foi tanta...

A BAIXA: (Cortándoo) ¡Veña, que a voda xa está a comezar!

Dispóñense tal que para casar.

MACKIE: ¿Ves a lúa sobre o porto?

POLLY: Vexo, meu sol.

MACKIE: ¿Sentes latexar o meu corazón?

POLLY: Sinto, meu amor.

MACKIE: De hoxe en diante, no bo e no malo...

POLLY: Na ledicia e na tristura...

MACKIE: Na pobreza e na fartura...

MACKIE E POLLY: ¡Xuntos para sempre, os dous!

MACKIE: Sinto que tivesemos que casar en segredo, Polly, pero non podiamos correr o
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risco de que teus pais impedisen a voda.

POLLY: Foi unha voda preciosa, meu amor.

MACKIE: ¿Por que non me dixeches o do neno antes, miña xoia?

POLLY: Non quería que te sentises obrigado.

MACKIE: Se é neno, quero que se chame Mackie.

POLLY: ¿Por que?

MACKIE: En lembranza dun vello amigo a quen apreciei moito.

POLLY: Mackie. Como Mackie o Navallas. ¡Encántame!

PENDANGA: ¡Vivan os noivos!

TODOS: ¡Vivan!

Bícanse, moi namorados.

ESCENA 27

A VINGANZA

O GORDO: George F. Júnior soubo da voda, e viu naquela nova falcatruada de Mackie
unha oportunidade para se vingar. Así é que, foise onda os Peachum e púxoos ó tanto
do casamento e do asasinato. E estes, sen o pensar dúas veces, foron denunciar unha
cousa e maila outra onda Brown.

ESCENA 28

NON HAI CASO

A BAIXA: Aqueles días, a comisaría central de Londres era un enxame. Tigre Brown non
daba feito. A inminente celebración da cerimonia da coroación traíao en xaque. Se algo
saía mal, perdería o ascenso polo que tanto tempo levaba agardando. E por se todo
iso fora pouco, alí estaba a Sra. Peachum coa historia aquela sobre Mackie.

Na comisaría. Os teléfonos non deixan de soar. Escóitanse voces por todas partes. Brown responde a uns
e a outros con celeridade, mentres ó fondo, outro policía interroga a unha fulana.

BROWN: (Ó teléfono) ¡Quero cincuenta homes armados nos tellados da praza! ¡E trinta no
interior da catedral!

POLICIA: (Ameazándoa cunha pistola) ¡Canta o que saibas!

A FULANA: ¡Non sei de que falas!

BROWN: ¡Queredes calar! ¡Aquí non hai quen se entere de nada! (Ó teléfono de novo) ¡Si,
si, xa sei que non se pode entrar armado nas igrexas! ¡Pero impórtame un carallo!
¡Dille ó bispo que se pasa algo el será o responsable!

Vai a outro teléfono. Antes de contestar berra alguén dende fóra.

Voz: ¡Xefe Brown! ¡Que chame á casa real, queren saber que pasa cos cabalos!

BROWN: Os cabalos  son cousa do exército.  Que falen  co  xeneral  Smith.  (Contesta  ó
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teléfono) ¡Aquí o xefe Brown! ¿Quen chama? ¿Que? Escoita, Billy, non me fodas agora,
¿queres? Esa orde deina eu e ti  só tes que cumprila. Non quero ninguén no porto,
quéroos a todos no desfile. ¿Quen vai querer roubar no porto ese día? ¡Ata os ladróns
estarán asistindo á cerimonia!

POLICIA: (Meténdolle o canón da pistola na boca á fulana) ¡Ou cantas, ou mátote!

A FULANA: ¡Mátame se tes collóns, desgraciado!

 Entra a Sra. Peachum toda airada.

CELIA: ¡Levo toda a mañá agardando!

BROWN: Estamos facendo unhas comprobacións, pero estas cousas levan o seu tempo.

CELIA: Pois tempo é o que non temos se o queremos pillar desprevido.

BROWN: Atenda, Sra. Peachum, non podo deter a ninguén polo que diga un home doído
pola morte da súa muller. A dor failles dicir calquera cousa. Toda esa historia é incrible.
Que unha navallada se asemelle a outras navalladas é natural. Mackie desapareceu
hai xa anos, e pensar que poida ser o Sr. Becket é unha loucura.

CELIA: ¿E a carta?

BROWN: As cartas pódense falsificar. É mellor que o esqueza todo. O caso está fechado.
A Sra. Mary Tyler suicidouse coa súa propia navalla.

CELIA: O seu viúvo non di o mesmo.

BROWN: O seu home dirá calquera cousa con tal de conseguir certa notoriedade.

CELIA: Detéñao polo da nosa filla Polly.

BROWN: ¡Non diga parvadas!

A FULANA: ¡Chivata!

POLICIA: ¡Cala a boca, deslinguada!

BROWN: ¡Lévaa de aquí! ¡Vou rematar toleando! (A Celia) É maior de idade, pode casar
con quen lle dea a gana.

CELIA: O dela non foi un casamento, foi un secuestro. Ninguén sabe onde está.

BROWN: Sairían de viaxe. Agora faino todo o mundo ó casar. Dígalle ó seu home que
acougue, en dous ou tres días as cousas han volver ó rego.

CELIA: O meu home non é o que máis nervioso está. Escóiteme ben, túzaro de merda,
ou fai por prender o seu amigo Mackie, ou o día da coroación unha columna inxente de
esmolantes, saídos das cloacas todas de Londres, despregarase dende o pazo real ata
a  catedral  de  Westminster  para  lle  dicir  ó  mundo  quen  é  o  xefe  Brown  e  cal  a
verdadeira grandeza da coroa británica.

BROWN: ¿Que é iso, unha ameaza?

CELIA: ¡Non! ¡Unha felicitación de Nadal!

Os teléfonos volven a soar insistentemente. Tigre Brown, desesperado, ponse a cantar.

A CANCIÓN DA INUTILIDADE DO ESFORZO HUMANO
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TIGRE: Hoxe sen ter cabeza

non fas nin para comer

pero se dela queres vivir

só piollos has manter.

CORO: Hoxe para poder vivir

ademais de ser xenial,

se non es astuto,

TIGRE + CORO: se non es astuto,

acabas moi mal.

Se non trazas un plan

con moita inspiración

e logo un novo plan mellor

e así, ter colección.

CORO:  Hoxe para poder vivir

hai que obrar bastante mal

TIGRE + CORO:  pois se es honrado

rematas fatal.

TIGRE: Se corres tras da sorte
non vaias apurado

pois van tantos tras dela que

non ven que está ó seu lado.

CORO: Hoxe para poder vivir

a honradez tes que esquecer

TIGRE + CORO: Repara no teu, sen máis

e irache moi ben.

Repara no teu, sen máis

e irache moi ben.

e irache moi ben.

ESCENA 29

CONTRA AS CORDAS

O ALTO: Á Sra. Peachum non lle faltaba razón ó afirmar que os pobres todos de Londres
encherían eles sós o itinerario da comitiva real. No que ela e o seu home levaban no
negocio, tiñan expedido máis de trinta mil licencias, cinco mil traxes de mutilados de
guerra, dous mil falsos tocos, novecentas pernas gangrenadas... Tigre Brown sabíao,
pero deter a Mackie era deterse a si mesmo. Logo de lle dar moitas voltas, creu atopar
unha posible solución.

Na casa de Mackie. Entra Tigre Brown.
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BROWN: ¡Mackie!

POLLY: ¿A quen busca, Sr. Brown?

BROWN: ¿A quen hei buscar? ¡A ese cabronazo!

POLLY: (Sinalando o bandullo) ¡Mackie aínda non naceu, señor Brown!

BROWN: ¡Non busco ó fillo, senón ó pai!

POLLY: O pai chámase Becket. É o fillo quen se vai chamar Mackie. Non está. Foi ó
National Deposit Bank levar uns papeis.

BROWN: Dígalle en canto o vexa que ten que fuxir de Londres. Hai unha denuncia contra
el polo asasinato dunha tal Mary Tyler, e teño que o vir prender.

POLLY: O meu home non sería quen de matar ninguén. Esa denuncia ten que ser falsa.
¿Quen a presentou?

BROWN: ¡A ver se o adiviña!

POLLY: Non sei de ninguén tan ruín como para acusar a outro en falso.

BROWN: Pois leva malvivindo con dous moitos anos.

Vaise, rosmando polo baixo.

ESCENA 30

A FUXIDA

A BAIXA: Polly soubo por Brown que os da denuncia foran seus país, co que lle quedou
claro  que  a  tal  denuncia  era  falsa.  De  tódolos  xeitos  non  agardou  a  que  volvese
Mackie, saíu ó seu encontro e topouno no despacho do porto a piques de festexar o
éxito da súa xestión co banco.

Nun alpendre do porto. Mackie prepara a toda présa unha maleta e non para de recoller papeis.

MACKIE: ¡Serán cabróns! Agora que o do crédito estaba arranxado. Debín supoñer que
farían algo así. Diranche cousas terribles de min. Non lles deas creto. Son todas falsas.

POLLY: ¿Por que foxes entón? Se es inocente nada pode pasarche.

MACKIE: ¡Calquera se fía da xustiza tal como está! ¡Os cárceres e os cemiterios están
cheos de víctimas de erros xudiciais!  Agardarei  a que o temporal  amaine.  Mentres
tanto, terás que levar ti os negocios.

POLLY: ¿A onde irás?

MACKIE: Non o sei. Teño que pensalo, pero non moi lonxe. Déixoche firmados poderes.
Non confíes en ninguén. E en quen menos, en Cox e en Sally. Agora téñome que ir.
Estarei de volta para cando o asunto dos barcos. Pero antes, rendámoslle a debida
homenaxe á xenerosidade do National Deposit Bank.  (Abre a botella de champaña) ¡Pola
muller que a fixo posible! ¡Por Polly!

POLLY: ¿Que tiñas ti con esa tal Mary Tyler?

MACKIE: Nada, que había ter. Cousas de teus país. Vese que casarnos non lles sentou
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ben. ¡Terás novas miñas un día destes!

Intenta bicala, pero ela non se deixa.

ESCENA 31

AQUÍ NINGUÉN SE VENDE

O ALTO: Ó recibir o aviso de que ían por el, Mackie desapareceu como de milagre, pero
Peachum sabía que vía a Jenny, a dos Lupanares, cada xoves dende había quince
anos, mesmo cando estivera no cárcere; dicíao unha das cancións en que se louvaban
as súas falcatruadas. Así é que non o pensou dúas veces, foi ó bordel e púxolle prezo
á súa cabeza.

No bordel de Jenny, a dos Lupanares. Están: ela e a mesma pendanga de antes.

PEACHUM: ¡Ei! ¿Quen de vós quere gañar vinte xilins?

JENNY: ¿Que rarezas terá que che facer entre as pernas a que queira facerse con tan
xeneroso estipendio?

PEACHUM: Ningunha. É outro o servicio polo que estou disposto a pagar.

A PENDANGA: ¿Cal?

PEACHUM: Avisar ó policía máis próximo en canto veña por aquí ese tal Mackie que vos
chucha o sangue.

JENNY: Non coñecemos ninguén con ese nome. Por aquí viña moito un tal Mackie,  o
Navallas, pero ou finou ou escóndese nalgunha colonia.

PEACHUM: ¡Veña! Sabedes tan ben coma min, que agora se fai chamar Becket, e que
segue vindo a esta casa cada xoves.

A PENDANGA: Xoves é hoxe e non veu.

PEACHUM: Virá.

JENNY: ¿Que fixo, se pode saberse?

PEACHUM: A policía búscao por matar a unha tal Mary Tyler, e eu, por casar cunha miña
filla sen o meu consentimento.

JENNY: ¿Casou?

PEACHUM: De improviso e en segredo.

JENNY: ¿E cando, se non é moito preguntar?

PEACHUM: Vai para dous días.

A PENDANGA: Habendo tan pouco que dispón de pola nova, será outro o galiñeiro en
que galee hoxe.
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PEACHUM: ¡Vinte xilins!

JENNY: Non se esforce.

PEACHUM: ¡Trinta!

JENNY: Esta noite non virá por aquí. Pero se o fixese, sei dunha que lle faría ese servicio
de balde. (Cospe no chan con despeito e vaise)

ESCENA 32

A TRAIZÓN

A FRACA: Horas despois, como cada xoves dende había anos, apareceu Mackie.

No bordel de Jenny, a dos Lupanares. Onde vai xa que fechou en noite. Entra Mackie disfrazado de
muller, cantando.

A BALADA DO RUFIÁN

MACKIE:

Que ledo foi o tempo que pasou

aquel que compartimos, nós os dous.

De si, o mellor, cada un de nós deixou

Eu, o talento, ese corpiño, ti.

¡Quíxente tanto, porque de ti, vivín!

CORO:

Ó chegar un cliente el ía ó bodegón,

bebía unha copa e volvía despois,

dicía a ese home «Meu señor,

esta é a súa casa, eu seu servidor».

¡E a vida así feliz lles sorriu

neste bordel, do que foron os reis!

JENNY:

Que ledo foi o tempo que vivín

 pois, do amor, a gozar aprendín.

Se a pasta non chegaba, habíao que oír.

¡Mira o que fas! Partirche o nariz!.

¡Que gracia tiña, ter que vivir así!

CORO:

Chegou un día en que non puido máis
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e puxo a aquel romance o seu final.

El doulle tal malleira criminal

que se foi dereitiña pró hospital.

¡E a vida así feliz lles sorriu

nese bordel, onde foron os reis!

El vai mirar á ventá.

JENNY: Oín que casaras.

MACKIE: Oíches ben.

JENNY: ¿Iso quere dicir que de agora en diante nos veremos menos?

MACKIE: ¿Por que había querer dicir iso?

JENNY: Non sei. Se como din, casaches tan namorado.

MACKIE: ¡Parvadas! Casei por comenencia. Para me lavar a cara e facerme cun crédito
que me permitise ampliar o negocio, só por iso.

JENNY: Alédame sabelo. O café, só, ou con leite?

MACKIE: Só.

JENNY: (Mentres llo serve) Non debiches vir. Ándante buscando.

MACKIE: Hoxe é xoves, é o meu día. Non vou mudar os costumes por mamonadas coma
esa. Aquí nunca darán comigo.

JENNY: Quen sabe.

Míralle a palma da man e arrédase del. Pon unha canción bailable.

JENNY: ¿Bailamos?

MACKIE: ¿Que viches na miña man o outro día, Jenny?

JENNY: Xa cho dixen. Un lugar húmido e escuro, tal que un cárcere.

MACKIE: ¿E ademais diso?

JENNY: Poida que non che guste sabelo.

MACKIE: Non importa.

JENNY: Unha palabra escrita con letra de muller.

MACKIE: ¿Puidéchela ler?

JENNY: Si.

MACKIE: ¿Que dicía?

JENNY: Se cadra non lin ben.

MACKIE: ¿Que dicía?

JENNY: Traizón.

MACKIE: Esa foi a causa pola que matei a Mary. Debe levar escrita moito tempo.

JENNY: Non. Estase a escribir agora. E non por ela.

MACKIE: ¿Entón por quen?

JENNY: Por min.
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Préndense un cento de reflectores fóra e escóitase a voz de Tigre Brown.

VOZ  DE BROWN: ¡Dáte preso, Mackie, estás rodeado!

MACKIE: Non sabía que escribises tan ben.

JENNY: Nin eu que foses tan ruín.

MACKIE: ¿Sabes? Sempre ventei que me perdería por causa dunha muller, pero nunca
supuxen que foras ser ti. Non te cría quen de me vender así.

JENNY: Non te vendín, regaleite.

Entra Tigre Brown, pistolón en man e préndeo.

ESCENA 33

O ESPECTRO

O GORDO: (Deixando de ser Brown) Mentres Celia e Peachum celebraban a detención de
Mackie, o soldado recibía unha visita sorprendente.

Na casa do soldado. Vén de se lle aparecer o espectro da súa muller. Leva a navalla espetada aínda no
corazón.

JENNY: ¿Que fixeches, George F. Júnior?

SOLDADO: O que ten que facer un home decente. Poñerse do lado da xustiza.

JENNY: Un home decente o que ten é que mirar polos seus filos e ver de os quitar da
miseria, se pode facelo. E ti podías. Eu morrín para que puideses. ¿De que nos serve
Mackie morto ou na cadea?

SOLDADO: Eu só fixen o que ti me pediches que fixese.

JENNY: Eu pedinche que me vingases, se non cumpría co acordo, pero nin tempo lle
deches.

SOLDADO: Non che foi ó enterro, nin souben del dende que te matou, que máis tempo
querías que lle dese.

JENNY: Debiches ir falar con el, antes de o denunciar.

SOLDADO: Non  querería  nin  verme.  E  bastante  esmolei  xa  nas  rúas,  para  me  ver,
ademais, esmolándolle ó amante da miña muller.

JENNY: Nunca te enganei. Sempre soubeches que era a el a quen eu quería.

SOLDADO: Sabelo é unha cousa e parecerche ben outra ben diferente.

JENNY: Polo menos venderas a información que che dei a bo prezo. ¿Que vai ser agora
de ti e dos nenos?

SOLDADO: Teño un traballo honrado. O Sr. Peachum considérame. E despois disto de
Mackie, nin os nenos nin eu imos ter queixa. É moito o favor que lle fixen.

JENNY: Nunca deixarás de ser un inxenuo.

SOLDADO: Un inxenuo vivo.

JENNY: Agora chámaselle vivir a calquera cousa.
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Evapórase.

ESCENA 34

FUXIR A CALQUERA PREZO

A BAIXA: Des que Becket fora preso e se soubera quen era en realidade, o cárcere de
Londres volvérase unha interminable festa. Todo o mundo quería velo e estar con el
mentres aínda era tempo.

No cárcere de Londres. Mackie está entre reixas. Chega Brown.

BROWN: Non sabes o que me doe verte así, Mackie.

MACKIE: ¿Coñecémonos?

BROWN: Son eu, Brown, ¿non te lembras? A canción dos canóns. Tarariroo...

MACKIE: Coñecín un tal  Brown na India.  Servimos xuntos no exército colonial.  Pero
aquel era un home de palabra, así que non pode ser vostede.

BROWN: Mackie,  non me fagas isto.  Pártesme o corazón.  Non tiven outro remedio.
Pilláronme entre dous fogos. Pensei que nunca te toparían. ¿Queres que che traia un
pouco de comida?

MACKIE: Devolveríaa, se sei que pasou pola súa man, Sr. Brown.

BROWN: Estás sendo inxusto comigo.

MACKIE: Eu só son xusto cos meus amigos.

BROWN: Non agardaba isto de ti. Adeus, Mackie, vereite o día da execución.

MACKIE: ¿Xa ten día?

BROWN: Ten.

Sae chorando.

MACKIE: (Berrando)  ¡Que non sexa un xoves! Non podería asistir. Ese é o día en que
vou ver a Jenny.

Entra Jenny.

JENNY: Jenny xa non estará alí cando vaias, Mackie.

MACKIE: ¿Por que? ¿Saes de viaxe?

JENNY: Non. Mudo de costumes.

MACKIE: ¿Mudas tamén de chulo?

JENNY: De chulo, sen eu sabelo, xa mudara había tempo.

MACKIE: Vaiche custar dar con outro coma min.

JENNY: ¿Coma o que eras ou coma o que es?

MACKIE: ¿Por que me traizoaches, Jenny?

JENNY: Poida que por amor.

MACKIE: Estarei alí o xoves, coma sempre. Perdoareite.

JENNY: Eu non.
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Vaise.

MACKIE: ¡Jenny! ¡Jenny!

Entra Polly.

POLLY: ¡Meu amor!

MACKIE: ¡Miña xoia!

POLLY: ¿Por que me ocultaches quen eras?

MACKIE: Non quería comprometerte.

POLLY: Quereríate o mesmo, ou máis, se é que se pode querer máis a alguén.

MACKIE: Tentaba ser outro. Cambiar de vida, pero xa ves... nin honrados nos deixan
facernos ós que nacemos na miseria. Tes que sacarme desta, Polly. Non repares en
gastos. Unta a quen sexa preciso, pero non deixes que ese fillo que agardamos veña ó
mundo sen pai ou con el entre estas reixas.

POLLY: Sacareite, Mackie, perde coidado, pero antes... dime unha cousa. ¿Que facías
con esa tal Jenny?

MACKIE: ¿A quen lle importa agora iso?

POLLY: A min. Non quero que o meu filio naza sen pai ou con el preso, pero tampouco
que teña un que en vez de na casa viva nun putiferio.

MACKIE: Jenny traballa para min, o seu bordel é un dos negocios dos que ti e mais eu
comemos.

POLLY: Poderemos vivir sen el. Prométeme que o fecharás cando saias.

MACKIE: ¿Por  que?  É  unha  casa  de  putas  respectable,  e  un  excelente  negocio.
Ademais,  non estaría ben deixar esas pobres mulleres sen traballo.  Os seus fillos
tamén teñen dentes.

POLLY: Traizoáronte.

MACKIE: Jenny, pero non as outras.

POLLY: ¿Por que Jenny, precisamente?

MACKIE: E eu que sei, por cartos, supoño.

POLLY: Sei por meu pai que non quixo nin un pataco.

MACKIE: Pois sería por despeito. Jenny quéreme dende moito antes de que ti naceses.

POLLY: ¿E ti a ela?

MACKIE: Casei contigo, ¿non?

POLLY: Iso non responde a miña pregunta.

MACKIE: Un home como ten que ser ten corazón abondo para querer máis dunha.

POLLY: O home de Polly Peachum, non.

MACKIE: O teu, máis ca ningún. Escoita, pequena, casei contigo só para saír dun apuro,
e nunca che prometín nada.

POLLY: Dime que o que dis non é certo.

MACKIE: ¡Éo!
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POLLY: Eu si  vou prometerche algo. Non penso mover un dedo para impedir  que te
aforquen,  pero  por  se  aínda  así  te  librases,  hoxe  mesmo  comezarei  a  tramitar  o
divorcio. Ese fillo vai ter o pai que merece.

MACKIE: O noso matrimonio nin tan sequera é legal. Antes casei con outras, para me
facer cos seus cartos. O día que me aforquen, o patíbulo encherase de mulleres coma
ti que dirán ser as miñas esposas. E moitas dirán verdade.

POLLY: Non todas teñen firmados poderes.

 Mackie ri entre dentes, logo de que ela saia.

MACKIE: Nin todas avalaron un crédito que eu non vou ser quen de pagar.

Ceiba unha gargallada.

ESCENA 35

A LENDA

A BAIXA: En Londres, hoxe en día, todo o mundo sabe que malia a firmeza da condena,
Mackie nunca chegou a ser axustizado. Uns cren que foi quen de fuxir, outros que foi
deportado, e os máis que o indultaron.

No cárcere. Entra un mensaxeiro real nun cabaliño de madeira ou de cartón. Mackie está a piques de ser
levado ó cadafalso.

MENSAXEIRO REAL: Co gallo da súa coroación, a raíña ordena que o nomeado Mackie,
o  Navallas,  sexa  de  contado  liberado.  E  que  con  tal  motivo  lle  sexa  así  mesmo
concedido un título nobiliario, e un castelo en Marmarel, e unha renda de dez mil libras
que ha recibir en metálico dende hoxe ata a fin dos seus días, pola gracia da súa
maxestade.

O mensaxeiro valse ó trote, relinchando.

ESCENA 36

TODO CAMBIA

A FRACA: Pero a nós foi  outra a historia que nos contaron e outra a que nós imos
contarlles. Uns días antes do fixado para a execución, o Sr. Cox e a Srta. Blake tiveron
unhas  palabras  con  Peachum  que  serían  as  que  provocarían  que  o  desenlace
agardado mudase.

O Sr Cox e a Srta. Blake, cara ó público, nun lugar ignorado do subsolo de Londres.

COX: Estas cousas non son nada agradables.

A SRTA. BLAKE: Nin fáciles de explicar.

COX: Pero os homes de negocios, Sr. Peachum, sabemos que ás veces se producen
certos reveses.
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A SRTA. BLAKE: É triste

COX: Doloroso.

A SRTA. BLAKE: Patético.

COX: Inxusto.

A SRTA. BLAKE: Ruinoso.

COX: Inexplicable.

A SRTA. BLAKE: Pero sucede.

COX: É tan fácil.

A SRTA. BLAKE: Tan habitual.

COX: Unhas veces gáñase.

A SRTA. BLAKE: E outras, pérdese.

COX: As matemáticas non se equivocan.

A SRTA. BLAKE: Os números cantan.

COX: A ruina é tan desagradable.

A SRTA. BLAKE: E vostede está tan preto dela.

COX: E nós...

A SRTA. BLAKE: E un par de amigos do Almirantado.

COX: Nós, en realidade, un pouco menos.

A SRTA. BLAKE: Pero vostede completamente.

COX: Explicarémonos. O Sr. Becket e vostede, sen un e o outro sabelo, ademais de
parentes,  son  socios  nun  mesmo  negocio.  A  Sociedade  Xeral  de  Compras.  A
operación máis importante que ten en marcha esa sociedade, en nome da que lle
garanten uns beneficios máis ca substanciosos, non podería levarse a cabo se o Sr.
Becket morrese, ou ficase preso máis alá do vindeiro 30 de xullo. O que suporía a
ruína da sociedade e a perda non só dos beneficios senón do investimento mesmo.

A SRTA. BLAKE: Por outro lado, a súa filla Polly constituíuse en avalista do Sr. Becket,
nun crédito solicitado ó noso banco por valor de varios miles de libras. A póliza non
vence ata primeiros de maio, pero calculamos que se ó Sr. Becket lle ocorrese algo,
ninguén podería facerse cargo dela, e teriamos que botar man do avalista. Posto que é
a súa filla Polly e ela non ten fortuna propia ningunha, teriamos que lle ir enriba á de
vostede.

COX: Como verá, Sr. Peachum, se non se lle pon remedio...

A SRTA. BLAKE: Desfacerse do seu xenro, como pretende, pode saírlle un pouquiño
careiro.

Pérdense na escuridade.

ESCENA 37
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FALSO CULPABLE

O ALTO: Peachum non o pensou dúas veces. O destino viña de lle xogar unha mala
pasada e a ruina era inevitable. Calquera solución era boa se o libraba do desastre.

Na comisaría central de Londres. Celia e Tigre Brown, rifando.

CELIA: Falsifique probas, busque testemuñas falsas, o que sexa preciso, pero poña na
rúa ó meu xenro sen cargos, ou aquí ármanse as de San Quintín. ¡Xúrollo, como me
chamo Celia!

BROWN: (Fóra de si) Un policía eficiente non pode andar polo mundo metendo e sacando
do cárcere á xente coma se tal cousa. E metelos non é o máis difÍcil. Tódolos erros son
tolerables  tratándose  diso.  O difícil  é  sacalos,  ¿comprende?  Para  sacalos  hai  que
probar que son inocentes, ter razóns, aducir argumentos, atopar outro culpable...

CELIA: Conseguireille un. Calquera dos maleantes que traballan para nós é culpable de
máis  cousas  ca  de  matar  unha  perdida  ou  casar  coa  miña  filla  sen  o  meu
consentimento.

BROWN: ¡Estupendo! Pois mándeme un que, ademais de achantar co de Mary Tyler,
achante co de ser Mackie, o Navallas, e asunto resolto. Dígalle que sairá nos carteis
dos cegos e nas coplas, se cadra, convénceo con iso.

CELIA: Sei dun que aceptará por menos.

BROWN: Eu serei quen acepte, se non dou saído deste enredo.

Celia sae, volvendo dar un portazo.

ESCENA 38 

O INTERROGATORIO

A FRACA: Aquel pobre desgraciado en quen Peachum estaba a pensar non era outro có
mesmo en quen pensan vostedes.

Nun soto tenebroso da comisaría central de Londres. O soldado está debruzado no chan e coas mans
atadas ás costas.

BROWN: Sempre fuches un ninguén.  Esta é a túa oportunidade de te  volver  alguén
importante.

SOLDADO: Eu non matei a Mary.

BROWN: ¡Xa o sabemos!  ¿Pero canto tardarías en facelo? Púñache os cornos. Non
sacabas nin para a manter. No fondo pouco a pouco xa estabas acabando con ela de
fame e de miseria.

SOLDADO: Eramos felices xuntos.

BROWN: Ó que se ve, ela non pensaba o mesmo. Becket fixoche un favor. Deberías ser
máis agradecido e facer por devolverllo. E este si que sería un bo xeito e non o de o
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denunciar, como fixeches.

SOLDADO: As probas de que é Mackie, o Navallas son contundentes.

BROWN: ¿De que probas falas? ¿Destas? (Amósalle uns papeis e ráchaos á súa vista)

SOLDADO: ¡Fillo de pu...!

BROWN: (Zorregándolle para calalo) ¡Coidadiño co que dis! Non me obrigues a comezar
outra  vez.  Ten  un  pouco  de  sentido.  ¿Pensas  que  gozo  arreándoche?  Deberías
considerar mellor o que che ofrecemos. É un trato xusto e conveniente. Sairás de aquí
nuns días, prométocho. Todo está arranxado para que fuxas antes da execución. Os
rapaces quedarán ó coidado do Sr. e da Sra. Peachum e non terás que te preocupar
deles. Non o penses máis e firma.

SOLDADO: Non firmarei nunca.

BROWN: Iso xa o veremos.

Brown colle un funil, ponllo na boca e disponse a lle botar lixiva dentro.

SOLDADO: ¡Está ben, firmarei!

BROWN: ¡Agradézocho! Este aspecto do meu oficio é o que menos me presta.

SOLDADO: ¡Pero cunha condición!

BROWN: ¡Se está na miña man aceptala, aceptareina!

SOLDADO: Quero que lle leven flores á tumba de Mary cada semana, e que os nenos
aprendan un oficio de proveito.

BROWN: ¡Esa petición hónrate,  meu amigo!  ¡Dáo por feito!  (Poñéndolle  os  papeis  diante)

Firma aquí.

SOLDADO: Non sei escribir.

BROWN: É igual, fai unha cruz, ou pon o dedo.

Faino.

BROWN: Os  teus fillos  e  Inglaterra  nunca esquecerán  o  que  vés  de  facer  por  eles.
(Berrando cara a fóra) ¡Que ceiben a Becket! Xa temos o auténtico Mackie, o Navallas.

Sae, cos papeis na man.

ESCENA 39

O PROMETIDO É DÉBEDA

A BAIXA: Pero Inglaterra nunca chegaría a saber nada do acontecido con aquel soldado
da pata de pao ó que un día mallaron por esmolar en Londres sen licencia. E el non
tardaría en descubrir o que para algúns valen certas promesas.

Entran Polly e os nenos.

POLLY: Dádelle o derradeiro adeus ó voso pai. E non o esquezades nunca. É un gran
home.  Vai  morrer  para  que  a  vós  non  vos  falte  de  nada.  E  non  ha  faltarvos,
prométovolo. Quería que forades á escola e aprenderades un oficio de proveito. E así
vai ser,  soldado. O meu pai  estaos instruíndo no oficio de esmolar científicamente.
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Están algo gordechos de máis,  pero  en canto adelgacen un pouco serán un gran
negocio. E vivirán coma reis. Xúrocho, como me chamo Polly Peachum.

Sae, cos meniños nos brazos.

ESCENA 45

AS RECONCILIACIÓNS

O GORDO: Mentres  os  honrados comerciantes  de Londres festexaban a  recuperada
honorabilidade do seu estimado colega,  o  Sr.  Becket,  o  soldado seguía a agardar
aínda unha liberación que non chegaría nunca.

Na sala de xuntas do National Deposit Bank. Cara á xente, tal que nun acto público. O primeiro en falar
é Peachum.

PEACHUM: Miñas donas,  meus  señores.  Tardei  máis  do  debido,  hei  recoñecelo,  en
descubrir o gran home que se escondía tras de tanta calumnia e tanto escarnio. Pero
hoxe, aquí, diante de tan ilustre concorrencia, é de xustiza afirmar que é para min un
orgullo e unha satisfacción ter ó Sr. Becket como socio e como xenro.

Aplauden todos.

A SRTA.  BLAKE: Foi  unha  cuestión  moi  concreta,  e  de  carácter  máis  humano  ca
mercantil  ou financeiro a que nos levou ós do National Deposit Bank a mediar tan
decididamente neste asunto. Cando todo estaba contra el, cando ninguén lle tiña xa a
fe da que non obstante seguía a ser merecente, lembramos cal fora a razón pola que
acudira a nós e non o dubidamos nin un momento e fomos na súa axuda. Aledámonos
de telo como cliente e como compañeiro.

Aplausos.

MACKIE: ¡Querida  esposa!  ¡Queridos  sogros!  ¡Amigos  todos!  Mentres  as  vosas
palabras repenicaban nos meus oídos relembrándome canto me apreciades, chegou a
esta sala a nova dunha traxedia irreparable. O afundimento de tres barcos da flota real
nas costas de África meridional. Catrocentos soldados da súa maxestade perderon a
vida  nese desastre e outras tantas  modestas  familias  se encontran agora  mesmo
diante dun futuro cheo de incertezas. Unha vez máis, a desgracia cébase nos máis
desamparados. Nos longos días pasados inxustamente entre reixas, tiven tempo de
reflexionar sobre estas e outras cuestións de entre as moitas que tan gravemente nos
aqueixan hoxe. Non vou falar aquí do lamentable estado en que se atopa a nosa
xustiza e do que é boa proba o trato recibido por min, nin da debilidade coa que se
defenden os nosos intereses nas colonias, ou da incultura en que segue sumida a
nosa  xente  sinxela.  Son  outras  as  preocupacións  que  me  atristuran,  e  outras  as
inxustizas ás que coido que hai que lles poñer freo canto antes. Freo que nunca lle
poderán  poñer  os  partidos,  egoístas  e  unilaterais  por  natureza,  nin  os  políticos,
demasiado mediocres e disciplinados para deixar que a nosa imaxinación floreza.
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Erguen todos paneis coa súa efixie e tiran papeis ó aire, mentres medran ata o paroxismo os aplausos.

ESCENA 41

E FAlSE XUSTIZA

No patio do cárcere. Mentres duran aínda os vivas ó Sr. Becket e chegan do lonxe as súas palabras, un
verdugo vaino preparando todo para a execución do soldado.

Voz DE MACKIE: As solucións, ou veñen de nós, os homes de negocios respectables,
ou nunca virán de ninguén.  Homes que coma nós,  os comerciantes,  o  mesmo lle
vendan unha mercancía a un pobre que a un rico, a un alto que a un baixo, a un de
esquerdas que a un de dereitas.

A Srta. Blake, Cox, e o Sr. Peachum, entran co soldado e axúdano a subir ó cadafalso. E un bonequiño
de trapo.

Voz DE MACKIE: Nós non nos fixamos en quen é o cliente, sempre que pague. E así é
como debería funcionar o Estado, como unha empresa capaz de obter a máis alta
rendibilidade,  unha  rendibilidade  que  só  podería  vir  da  man  de  homes  fortes,  e
decididos,  prácticos  e  desinteresados,  coas  cousas  claras  e  a  mirada  posta  no
presente, e non no futuro ou no pasado.

O soldado é aforcado.

ESCENA 42

EPÍLOGO

O GORDO: E coa morte daquel soldado ó que deixaran sen perna na guerra dos bóeres,
morreu para o común da xente o temible Mackie  o Navallas  e naceu un home de
negocios, agora xa si, influente, próspero e honorable.

Cantan todos.

A BALADA DA VIDA AGRADABLE

(1ª parte)

Tanto falar de homes importantes

dos que devoran libros, non comida,

perdidos entre ratas repugnantes.

¡Ó demo con tal xénero de vida!

A vida austera déixalla ó inocentón,

que eu o que quero é ser un gran señor,

vivir de lacazán, de comellón,

ver traballar os outros, e a min non.

¡Ser rico e libre hai que procurar!
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¡Debemos defender o benestar!

(2ª parte)

O heroe con nobreza que se arrisca

e goza cos perigos cotiáns,

dicindo como puños as verdades

que logo leremos nos xornais.

Cando esa xente empeza a enfrauecer

e nin na cama fala coa muller

ninguén o aplaude ou quere saber del

e o mundo que ensoñou non chega a ver.

Un pregúntase ¿heroe, para que?

Só sabe o que fai quen vive ben.

(3ª parte)

A min seríame posible

ser un deses homiños tan sabidos,

mais vendo o arrastradiños que viven

optei por outro xénero de vida.

Se sabes moito, pobre has morrer,

de ti ninguén se ha compadecer.

¿Se fuches heroe ou sabio, que máis ten?

¡De fame has, á fin morrer!

¡Ser rico e libre hai que procurar!

¡Debemos defender o benestar!

Tiran os narices, as perrucas e as roupas coas que figuraban seren os personaxes e diríxense ó público.

A FRACA: A historia, tan verídica coma calquera outra, sucedeu en Londres, Deus sabe
canto tempo hai xa, e de aí que nós a contemos.

O ALTO: Agardamos que teñan sabido disimular a nosa certa impericia e as moitas e
evidentes carencias deste noso cativo estaribel.

O GORDO: Pero certas historias hai que as contar como sexa, para deixar constancia de
que cousas así só ocorren noutros lugares e con outras xentes.

A BAIXA: E é que, entre nós, por máis que busquemos, nunca imos dar con ninguén a
quen mova tan baixo interese, ou que careza de tantos escrúpulos.

O Alto volve poñer o chapeu de copa, faise co acordeón cheo de furados e dálle remate a esta ópera
pataconeira, cantando as derradeiras estrofas da Balada de Mackie o Navallas.
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CANCIÓN FINAL

E así chega, a fin de contas todo sempre ó seu final

Cando non falta diñeiro nunca acaba mal

Se polo camiño se quedou alguén atras, ata logo, adeus, goodby

Por pescar en río revolto pelexaron eses dous

Logo chegan a un acordo e que ó pobre ampare Deus

Uns andan pola sombra e outros andan pola luz

Na luz é fácil velos e na sombra é unha cruz 

Na luz é fácil velos,

Na luz é fácil velos e na sombra é unha cruz

E na sombra é unha cruz

cae o pano
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