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 Unha política ficcional 
 da infancia.

Intelligentia enim est vitae reflexio in se ipsam
(A intelixencia é, de feito, a reflexión da vida sobre si mesma)

Marsilio Ficino, Theologia Platonica

Deberías revisar a túa infancia, todo vén de aí...

Alfonso Pexegueiro, Lapsus

Unha mímese do cotián artella a abafante paisaxe de ac-

cións –de consecuencias que son causas e de causas que 

son consecuencias– que Alfonso Pexegueiro nos ofrece 

en Lapsus. Unha mímese que é netamente experimen-

tal en tanto en canto ten que artellar mecanismos de re-

presentación que capturen, inmobilicen e fagan visible o 

núcleo máis duro e traumático do acontecer político –da 

vida– que transcorre no espazo cuase-invisible da cotia-

nidade e que ten na infancia o seu máis cruel campo de 

probas. Os radares que Lapsus pon en marcha constrúen-

se por iso cunha tecnoloxía que é punteira e primitiva ao 

mesmo tempo e que ten como cometido detectar cons-

tantes violentamente cotiás que se desenvolven no ámbi-

to do anonimato –na familia, nas relacións interpersoais– 
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e que serían indetectables e irrepresentables doutro 

xeito. O sometemento destas tensións a unha estética do 

absurdo é, neste senso, a súa condición de posibilidade. 

Cómpre polo tanto destacar que o absurdo destas estra-

texias miméticas que nos obrigan a permanecer cos ollos 

ben abertos diante dos principios de traxedia que nos 

representan non se basea en ningún afán de escandalizar 

gratuitamente por medio dos controvertidos diálogos e 

espantosas accións que acontecen entre Lapo, Ron e o fi-

llo-boneco que teñen en común, senón que o seu delirio 

e a súa crueldade son un reflexo hiperreal –cos píxeles 

aumentados– da violenta absurdidade que enceta as máis 

das veces as nosas vidas. Tamén neste senso non está de 

mais subliñar que a alteración e confusión de coordena-

das espazo-temporais e xenéticas que dan forma a Lapsus 

–Lapo e Ron son irmáns, parella, os seus propios pais, os 

seus fillos e ata confunden as súas persoas en varios mo-

mentos– provén da antedita experimentación que unha 

análise do cotián como a que describimos require. Expe-

rimentación significa aquí literalmente experimento fic-

cional: a selección dunhas coordenadas específicas que 

sometidas a regras artificialmente naturais –as da ficción, 

as da súa ansia por enfrontarnos con realidades particu-

lares que poñan en cuestión os grandes relatos nos que 

a miúdo nos integramos negando calquera responsabili-

dade pola nosa parte– dan como resultado unha análise 

racional e obxectiva dun estado de cousas.



9

Lapsus saca neste senso todo o seu valor –o lume da 

súa intelixencia ou racionalidade– de ser unha reflexión 

da vida sobre a propia vida que tende nervios e ligamen-

tos cara á carne do lector, integrándoo na grande ferida 

que o texto conforma e convidándoo a rexenerala me-

diante un tomar conciencia do rol que ten na por veces 

pantanosa división entre vítimas, culpables e –se tal cousa 

existe– cidadáns á marxe. Sendo un xerme de vida, Lapsus 

evita mesturarse en relatos oficiais que lexislen o presen-

te dende marcos alleos a el –moral conservadora, moral 

progre: en definitiva, moral– e fai que nos enfrontemos 

á evidencia dos latexos e dos golpes que van configuran-

do o devir cotián e humano. O ruído que xorde de aquí 

estrutúrase como un berro que reclama unha revolución 

da infancia que atopa en Lapsus un dos seus manifestos 

máis sistemáticos. Un dos puntos máis importantes da súa 

axenda pasa por denunciar o asedio que a infancia vive: 

esquecida, convertida en período de non representati-

vidade, en incubadora de frustracións persoais alleas, a 

infancia non se atopa tan só factualmente desprovista de 

dereitos senón que é amordazada e reprimida por unha 

implacable lei de silencio que lle fai ter que asimilar a vio-

lencia exercida sobre ela como un mal menor necesario.

Como intervir, en consecuencia, nesta irrefreable 

propagación da barbarie? Como amosar que a cicatriz 

que une co seu apodrecido fío xeración e xeración non 

xorde do noso código xenético senón que é un custoso 
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e autodestrutor capricho? O drama no que viven Lapo e 

Ron, o labirinto do que parecen non poder fuxir e que 

ten como nova vítima e potencial convidado á súa deli-

rante espiral ao fillo-boneco que tentan aforcar, queimar 

e limpar de toda impureza, produce na súa artificialidade 

unha sorte de milagre ficcional que lonxe de ser catártica 

reclama a inminente urxencia dunha memoria histórica 

da infancia. Os lapsus que Lapsus desencadea tanto den-

tro do texto como probablemente na experiencia anóni-

ma de descodificación/reapropiación do lector son unha 

vía de acceso a esta memoria histórica da infancia que 

rexeneran un tecido traumático que máis que funcionar 

coma unha memoria do pasado artéllase como un disposi-

tivo de corrección, apertura e rexeneración do presente. 

O senfín de absurdidades –accións non racionais, contra-

rias a todo interese do propio individuo que as exerce– 

e violencias que atafega cada páxina de Lapsus teñen así 

unha función ética de rememoración, recoñecemento e 

desvelamento da falla estrutural sobre a que se asenta o 

noso presente. O revelador de Lapsus ten que ver con que 

nos permite acceder a áreas do noso cerebro envoltas en 

néboa para recuperar a memoria do que está a acontecer.

O drama que os personaxes de Pexegueiro escenifi-

can preséntase neste senso e deliberadamente coma unha 

traxicomedia. Os diferentes ciclos naturais que se poñen en 

marcha ao longo das catro estacións que se mesturan desor-

denadamente en Lapsus cuestionan a suposta imposibilida-
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de dun xiro radical que faga funcionar o ciclo da vida dun 

xeito novo e acorde cos intereses de auto-preservación da 

mesma. O pulo revolucionario de Lapsus implica afirmar 

que unha revolución da infancia ten como condición pri-

maria eliminar o esquema tráxico da existencia, interrom-

per unha lóxica de persistencia da violencia que fai que 

Lapo e Ron, os seus pais, os pais dos seus pais e os seus fillos 

sexan vítimas e culpables dunha violencia física e emocio-

nal que como nas traxedias clásicas os destrúe pero que a 

diferenza do que acontece nestas é creada unicamente por 

seres humanos que non son quen de deter a inercia da dor.

O que Lapsus propón de maneira indirecta, aínda 

que poderosa no seu insinuar, é unha arte de existir. O 

cancro que prolifera no corazón do político non se debe 

aquí tanto a ineptitude ou egoísmo de tal dirixente ou ás 

noxentas estratexias de tal corporación, senón que estes 

estados metastáticos –estes principios de morte que de-

ben ser combatidos– retrotráense a problemas individuais 

e infantís que obrigan ao individuo a tomar conciencia 

da súa responsabilidade social e familiar (do seu compro-

miso radical coa infancia). O ataque que Lapsus dosifica 

de maneira proverbial diríxese deste xeito a todos nós, 

a un ámbito do micropolítico que non é tanto o estatal 

ou paraestatal senón que é familiar e social nun sentido 

mínimo e exacto, controlable, recoñecible por todos nós. 

O poder político que esta radiografía do noso existir nos 

outorga –mellor dito, revela– mediante a súa descrición 
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ficcionalmente obxectiva é inmenso, xa que parte de si-

tuar o punto cero do político na vida anónima e cotiá dos 

seres humanos que formamos –que damos forma– á so-

ciedade e ás micro e macroinstitucións que a configuran.

O monllo de páxinas que seguen a continuación 

son por iso un lapsus ou cavorco profundo no que caer 

durante un par de horas para reinserirse no presente e 

tomar conciencia das súas urxencias con respecto a algo 

tan básico, presente e fundamental como é o mundo in-

fantil e a serie de territorios silenciados que se lle asocian 

(o feminino, por exemplo). O virtuosismo máxico de 

Pexegueiro fai que estas páxinas sexan como unhas gafas 

de mastodóntica gradación ou coma un microscopio de 

vida que nos permiten detectar con espantosa exactitu-

de o momento no que as traxedias do existir comezan a 

xestarse en forma de ataque continuo e indiscriminado á 

infancia. A violencia que corrompe e esmagulla a socie-

dade amósase así como virus que se podería combater no 

preciso momento do seu ataque e expansión. Unha das 

maneiras de facer tal cousa pasa, en consecuencia, por-

que os lectores decidamos convertirnos en activistas da 

infancia sabendo que o poder contra o que se loita nesta 

revolución do infantil está as máis das veces inoculado en 

nós mesmos de maneira individual.

David Souto Alcalde

19 de marzo de 2014, New York
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A utopía debe entenderse como a posibilidade de pensar o novo.
A lingua e a literatura poden crear un mundo novo.

Ingeborg Bachmann 

Unha muller colono dirixíase á súa plantación en barca en compaña 
dunha escrava que estaba aleitando ao seu bebé. O neno berraba tan sen 

parar que a ama colleuno dun braciño, tívoo baixo a auga até que afo-
gou, e deseguido abandonouno á corrente. Axiña, a nai mergullouse para 

se afogar con el, mais os remeiros fixérona subir de novo á barca. 
Ao chegar recibiu unha azouta por ter estado a piques de causar un 

prexuízo financeiro á súa ama.

Jean-Michel Deveau. Femmes Esclaves. D'hier à aujourd'hui
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A Denís
Á memoria de Alice Miller 

Pola única Revolución pendente, a da Infancia

RON Executivo. Xefe. 

LAPO Vagabundo. Ninguén. Viste chaqueta a cadros de co-

res escurecidos, gastada e ancha; vestido de corpo enteiro e 

manga larga, ancho; zapatillas de deporte altas, anchas, des-

abrochadas. 

CUCO Moneco que Lapo arrastra.

PATINETE Cruza o escenario dun extremo a outro. Será unha 

nena. Pódense utilizar máscaras.

SEGUNDO OUTRO Ancián vestido de relixioso. Máscara. Este 

personaxe farao a mesma actriz que faga Ela (ou non).
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ELA Muller vestida de noiva.

EL Home vestido con traxe de voda (actuará como unha mario-

neta, movido por un PV, facendo “teatro”).

PERSONAXES VACÍOS (PV) Son dous, se ben poden ser máis; 

irán vestidos de negro; actuarán como criados e como punto de 

apoio; eles son, se é necesario, os encargados de retirar e facer 

entrar os obxectos no escenario, reais e imaxinarios.

MÚSICA Canción infantil. Acordeón. Valse. Música popular.

ILUMINACIÓN As luces marcarán espazos e tempos: Outono / 

Verán / Primavera / Inverno.

Nota: Se os actores ao final da representación saen a saudar, 

Cuco, o moneco, sairá con eles.

As indicacións e notas son puntos de partida, non de chegada; 

pódense modificar segundo a lectura, os actores, dirección, etc.



Patinete
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Outono. Amence. Parada de autobús (ou tren) abandonada, con 

banco e farol (acendido). Un reloxo grande de esfera e agullas an-

tigas marcando as 12 horas; non se moven. Detrás unhas matas 

(poden ser uns cartóns, coma biombos, pintados) rodean un pe-

queno parque que non se ve. Nel están Lapo e Cuco, vagabundos; 

ninguén. No ceo, ao lonxe, os lóstregos dunha tormenta que se vai. 

Ron, na parada, leva un maletín, agarda impaciente; viste de 

executivo; na chaqueta unha etiqueta plastificada identificativa.

Cruza o Patinete dun extremo ao outro.

RON — (Mirando o seu reloxo) O tempo… 

Chegan do parque os berros dun bebé. Escóitase a voz de 

Lapo, fóra de escena.
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LAPO — … Demo de criatura! Queres calar dunha 

vez! Vas acabar comigo! Quererás calar! Queres, queres 

parar xa…! Algún día vou facer unha barbaridade! Ai, 

Santo Ceo! Ai, Ai! Que faría eu…! Parir! Parir! Parir! Ai! 

Se puidese…! 

(Canción, adaptable)

En la luna hay un castillo

Al que yo quiero subir.

A ver si baja el gato

Que me hace sufrir.

Ay lalarala ay lalarala…

Canta. O neno segue chorando.

LAPO — Voute…!

Cruza o Patinete. 

O neno deixa de chorar. Silencio. Aparece Lapo cun mone-

co ao que arrastra collido polos pelos. Lapo leva unha bolsa de 

deportes usada. Camiña devagar, ritualmente lento e coma se 

estivese fóra da realidade.

LAPO — … Tú... mi ser... después llueve… hazme 

llover... cuando nieva… tú y el silencio... casi no te sentí 

llegar… pensar, hazme esclavo… oh, tu lápiz, oh, así no, 

Loca, me haces daño, oh, toma, dibuja el mundo, te dije: 

y te ofrecí mi cuerpo... la historia se escribe sobre y des-
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de el cuerpo de la mujer… así no, Loca, me vas a hacer 

daño, oh, Loca, le llamábamos amor, me violabas y le 

llamaba amor… aprendimos a llamarle lluvia al vientre 

violado… a la sangre del crimen… es la regla, decía… y 

era la sangre del crimen la que brotaba del beso… hoy 

devuelvo el beso de amor a mi vagina... y rompo mi con-

trato de esclava… rompo la arcilla seca, el acta notarial 

donde mi nombre y mi cuerpo figuraban vendidos al 

mundo, libero mi cuerpo, libero mi nombre… libertad, 

no me salves… (la historia del mundo es la historia de 

un cuerpo de mujer violado…) (Detense, mira cara ao ceo) 

Mira, estrellas que ya no esperan el futuro, ¡lo saltan! 

(Segue) tú… mi ser… después llueve… hazme llover… 

cuando nieva, tú y el silencio… (Lapo chega ata a parada 

do autobús; volve en si; fíxase na figura de Ron. Detense. Cre 

recoñecelo. Asombro. Dúbida. Non cre o que está mirando. Solta 

o moneco) Non...! Non pode ser…! Pero… Se é…! Non! 

Non po…(Dubida) Non pode…! Almas do Purgatorio! 

(Santígase de forma atropelada) Pois... Si…! (Dubida) Si que 

che é...! É Ron…! (Ao moneco) Non te acordas? É Ron, 

teu pai! Ti andabas, aínda eras… Non levantabas… Ti-

ñas… Ben, que máis dá o que tiñas ou deixabas de ter… 

(Achégase a Ron, que recea del; arreda. Mira de novo o seu 

reloxo. Lapo a Ron) Ron! (Ao moneco) Non me recoñece. 

Ron, son eu, Edvigia, tu Edvi… Xa non te acordas! Nada! 

(Ao moneco) Esqueceunos...! (Dá voltas arredor de Ron) De 

tódalas maneiras… Véxote ben... (Ron séntese incómodo. 
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Lapo, ao moneco) Nada, que non se acorda...! Que cousa 

o faría esquecer? (Achégase a Ron e rósmalle ao oído, pero en 

voz alta para que se escoite, acompañado dun xesto de maxia) 

Tuuu… Edddvi…

RON — (Ron, incómodo. Parece recordar…) Edvi…! 

(Inquedo. Mira o seu reloxo. Cruza o Patinete) La locura… 

Edvi...? (Pasea, recea de Lapo) Edvi… Si… Mais… Agora… 

Agora xa non é antes… Non é antes…! (Dubida) Canto 

fai iso de Antes? Como canto fai de Todo? (Dubida) Agora 

son outro. (Xoga co maletín, déixao. Enféitase, nervioso) Ago-

ra son Moitos… Somos Moitos… Maioría… Ademais… 

(Dubida) Todo sucedeu sen min… (Colle o maletín) Sen 

existencia… A que vén agora esta comedia de existir? 

Ela… (Dá voltas. Silencio) Edvi… Ben… (Dubida) Admi-

tamos… Admitamos que ela chegou ata aquí… A escra-

va… E, que? (Dubida) Admitamos que… (Dubida) Entón, 

se está aquí... Ela… Si ela está aquí… É… Es… Eras… 

Ti… Es… Eras… Oh, Edvi… Ti… Igual… Entón… Es… 

Edvi…? (Achégase; intenta, con medo, tocarlle coa man a cara. 

Vaise apagando o farol) Edvi… 

LAPO — (Lixeiramente emocionada) Si, Ron, son 

eu... Non entendín moito do que dixeches, pero son 

eu… (Ao moneco) Xa volve...! (A Ron) Edvi… ¡tu Edvi…! 

Edvigia... 

RON — Edvigia...! Logo...! Edvigia... 

LAPO — A mesma!

RON — Entón…
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LAPO — Pois… 

RON — Así que... Edvi...!

LAPO — Antes Edvigia, agora Lapo...

RON — (Achégase, agora si, a Lapo coa intención de dar-

lle un abrazo) Deixa que...!

LAPO — Eh! Eh! (Apartándose) 

RON — E logo...?

LAPO — Outros tempos… Entón cría en todo… A 

inocencia… 

RON — Véxote moi ben...

LAPO — (Coqueta) Ti si que estás ben, cabronazo! 

(Silencio) Así que… Triunfaches...!

RON — Tanto como triunfar...

LAPO — Pois pareces un home importante (Achégase 

ata a tarxeta identificativa que leva Ron na lapela; le en voz 

alta) Empresa de Alto Rendimiento. Chile, Brasil, Tailan-

dia, China, Alemania, EEUU, África… Rusia… ¡Huy…! 

¡Vaya, recorres el mundo…!

RON — Oh, non penses! Só son Xefe.

LAPO — Xefe?

RON — Si, Xefe.

LAPO — Dunha empresa privada ou do Goberno?

RON — Simplemente Xefe.

LAPO — Ah. Así, sen máis... Xefe!

RON — Si, sen máis! Xefe!

LAPO — Pagaranche ben…

RON — Si, si... Non me podo queixar. Así que Edvi...



Ron
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LAPO — Agora... Lapo.

RON — Lapo?

LAPO — Si, Lapo. Cambiei de nome… Edvigia non 

soaba ben no meu ambiente. Sempre quixeches triun-

far... A min vaime fracasar, por iso non funcionamos… 

RON — É que...

LAPO — Si, si, xa sei… 

RON — Tenía que ganarme la vida… 

LAPO — Sí, ganarse la vida… Está visto que o meu 

non é “ganarme la vida”… 

Silencio. Ron da voltas arredor de Lapo, observando. Fíxa-

se no moneco.

RON — E ese?

LAPO — Ah...! É teu! Preséntovos: Lapito, un desliz; 

Ron, tu padre… 

RON — Meu?!

LAPO — Ben, dos dous. Aquel desliz… Lembras? 

Igual esquecíchelo. Foi tan ás présas todo. Como existir; 

existes tan de présa que cando te das conta xa non exis-

tes, a ecuación da vida… Sen resolver. Con présa non se 

chega a ningún lado, tampouco á existencia.

RON — (Deixa o maletín, e achégase ao moneco que ob-

serva detidamente. De crequenas) Si, si, recordo, si, pero non 

sabía... Non me dixeras nada. Ten un aire… a… (Compa-

ra) Parécese a ti…
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LAPO — Desapareciches. (Non sabe que facer co mo-

neco, déixao, cólleo) Uf! Demo de…! Ai, se Eva se apagara 

no Paraíso! En fin… Eu creo que sae a ti, quere triunfar. 

(Deixa o moneco; lida coa cremalleira da bolsa)

RON — Triunfar?

LAPO — Si, si, triunfar! Ser importante. Non sei por 

que che estraña tanto… Coma ti. Xefe. Director. Presi-

dente. Parlamentario. Bispo. Millonario. Escritor famo-

so. Presentador de televisión. Modelo. Mafioso. Maca-

rra. Actor famoso. Cantante. Cirurxián vascular. Tenista. 

Futbolista. Senador. Traficante… Ah, pódense ser tantas 

cousas na vida...!

RON — Pois a min non me parece moi listo…

LAPO — Ti tamén tiñas esa pinta de novo e mira 

agora… Enganades moito…

RON — E que imos facer con el?

LAPO — Matalo!

RON — Matalo??!!

LAPO — Entre os dous será máis fácil… Non haberá 

culpa.

RON — Cambiaches moito. Sería un crime. Non 

podo aceptalo...

LAPO — Poderás! Leva o teu sangue. (Tenta de abrir 

a bolsa, e desembazarse das cousas; non pode, non vai a cre-

malleira) Mira ti por onde, Ron; chámaste Ron, non si? 

Ao final, Ron, creo que… Non sei… Dáme o corpo… 

Non sei a ti… Pero a min dáme o corpo que aquel, non 
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sei ti, que aquel Herodes igual levaba razón… Por cer-

to, sabes de alguén que se chame Herodes, ou Caín…? 

Herodes García Pérez, Kain Hanke... O que fai ter mala 

fama…

RON — Es cruel… Non sei a quen saes...

LAPO — Á Maioría...

RON — Morde?

LAPO — Non, ten fame.

RON — Seguro que non morde? (Faille carantoñas, 

garatuxas) Cu-cú. Cu-cú. Non ri.

LAPO — Xa cho dixen… Ten fame… 

Ron colle ao moneco en brazos e lévao ata o banco. Séntao 

no colo. Arrólao. Lapo, loitando coa cremalleira, déixao; espre-

guízase e mira cara ao ceo.

LAPO — Choverá... (Chupa un dedo, pono en dirección 

ao vento) Fai frío, nevará… Vai cambiar o tempo…

RON — (Ron desabrochou a camisa para darlle de mamar 

ao moneco. Desconfía. Primeiro ponlle un dedo na boca) Non 

trabará?

LAPO — É manso. Só ten fame. É despois, cando 

medran, entón vólvense agresivos… 

RON — (Dáse conta que do seu peito non sae nada) Están 

secos, como os teus cando me dabas de mamar... (Toca a 

mamila; aperta) Nada! Coma un “secarral”…

LAPO — Dálle do outro.



Lapo
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RON — (Cambia de peito. Muíña unha nana) Mi pe-

queño seno dormido, mi pequeña lata de invierno, nadie 

te va a llevar... oh, oh, oh... Nadie te va a robar…

LAPO — (Sacando, agora si, cousas da bolsa: chupetes, 

biberón, xoguetes, roupa…; xoga con elas. Canta) Lalalala… 

En la luna hay un castillo… a ver si baja el gatooo… a ver 

si sube la luna… en la luna hay un castillo… a ver si baja el 

gato y nos quiere gobernar… lalalala… Imaxinas, ti mais 

eu de gobernantes…? Ter un gato, iso si me gustaría, ter 

un gato; sempre quixen ter un gato… Pero ti e as túas 

alerxias… Deberías revisar a túa infancia, todo vén de aí… 

RON — (Segue arrolando) Oh, oh, oh, nadie nos per-

seguirá; nadie preguntará por nosotros, mi pequeño si-

lencio dormido... E se preguntan?

LAPO — … Lalalalaraaalá… Que?

RON — ... E se preguntan?

LAPO — Se preguntan... Quen...? Que…? Por quen?

RON — Por el, por nós...

LAPO — Ninguén sabe que nacemos… 

RON — (Deixa de darlle o peito, e abrocha a camisa) Que 

estás facendo?

LAPO — Voume. Déixocho… 

RON — (Arrolando) Oh, oh, oh...

LAPO — Déixocho todo. Todo teu. El, os seus vicios. 

E os seus aires de grandeza. Sodes tan parecidos!

RON — Oh, oh, oh... (Arrolando) Así que agora es 

Pato…
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LAPO — Lapo, Lapo, como pel en francés, case.

RON — Estudaches francés?

LAPO — Non; pero sei algunhas palabras: la peau, 

lapén, laper, mamoisel, mersi...

RON — (Canción, nana) 

Oh, oh, oh, 

del seno vino la serpiente roja 

y la trucha negra 

oh, oh, oh,

del seno vino la serpiente roja 

y la trucha negra 

oh, oh, oh,

... (Deixa de arrolalo. Ron fíxase na entreperna do moneco) 

Non ten!

LAPO — ...

RON — ... Non ten...!

LAPO — Que é o que non ten?

RON — Sexo. Non ten sexo!

LAPO — Ah, iso...! Xa lle virá, se lle vén, co tempo… 

Naceu así; niso éche especial, pero xa lle virá… E se non 

lle vén, mellor, evitará moitos problemas…

RON — Problemas?

LAPO — Si, de amor, de celos...; se me quere, se non 

me quere… esas cousas... Ben, déixate de leria... Non 

follará, evitará o crime… Aquí tes… As súas cousas... A 

súa partida de nacemento, porque, iso si, é legal… A súa 

roupa, os seus xoguetes, as súas manías, estas con certifi-
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cado de autenticidade por se cos anos che di que el non 

ten manías, aquí di que as ten... Ademais, como sae a ti, 

levarédesvos ben, non terás moitos problemas... (Libera-

do) Por fin! Xa tes o que me pediches aquela noite de 

desenfreo e loucura e que tanto desexabas, un… Lapito. 

(Eufórico) Agora serei libre. Recorrerei o mundo. Poderei 

suicidarme. 

RON — Eu non che pedín nada... 

LAPO — Desexábalo, coma todos. Non veñas agora 

de heroe. Todos queren ter un Lapito para que siga os 

seus pasos, herde os seus negocios, as súas ideas, os seus 

vicios, os seus poderes, a súa violencia, as súas loucuras, 

os seus infernos… y los cuide de mayores. Ademais, que 

importa que ti o pidas ou non. Telo e xa está. Agradéceo, 

como a vida… Ás veces as cousas veñen sen pedilas... Hai 

que ser agradecido, aínda que te mallen…

RON — Queres dicir que non eliximos.

LAPO — Ai! Se puidese chorar... (Intenta chorar; non 

lle sae) Nada… 

RON — Non entendo este mundo… 

LAPO — Non tes nada que entender… Só sufrir… 

RON — (Mira o reloxo) Por que hoxe non sucederá 

nada? Un día branco...

LAPO — Véxote preocupado. Hai pouco parecías 

máis seguro de ti, antes de recoñecernos… Sabías onde 

ir, que facer… Pero, agora… (Silencio) Non te preocupes 

por Lapito… Cólleo como un don… Hai cousas que ve-
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ñen sen pedilas: o sarampelo, as papeiras, a gripe, a gue-

rra… A ver, dime… Ti queres unha guerra?

RON — Non.

LAPO — Resposta sensata para un escravo. Pero 

hainas, hai guerras por todas partes, chámeselle guerra, 

conflito, enfrontamento, ou, con máis retintín: depu-

ración social positiva... Ehem! Hainas, veñen, suceden, 

chegan… E ti, que fas? (Ron vai falar) Non, cala, descan-

sa. Falo eu por ti: Nada! Non fas nada... De golpe, os teus 

dereitos vense reducidos a obrigas de Estado, deberes… 

E, por Decreto, perdes todos os teus dereitos de cidadán 

(se é que fuches tan inxenuo de crer que nalgún mo-

mento tiñas dereitos), e convérteste nun mandado cos 

únicos “dereitos” de ser fusilado ou encadeado se non 

cumpres coa túa Patria, esa mentira emocional, ou co 

Poder. Xa só podes matar ou ser matado. Traficar. Ou 

Delatar. Ti xa non es o que crías que eras: un ser libre 

con dereitos, con conciencia… Os Dereitos Humanos 

son pegatinas, como ese plástico que levas na lapela da 

túa chaqueta (Ron mira o adhesivo, sácao e gárdao) Favore-

cen o discurso, como a publicidade e as consignas. Entón 

xorde o medo e o horror. E estrañámonos. Como puido 

pasar? Gritamos buscando culpables, acusando. Hai que 

sinalar que todo isto xa existía nos tempos chamados de 

paz, que non eran de tal paz. Pero, antes, criámonos to-

dos que eramos, digamos, amigos, veciños, familia, com-

pañeiros… Bien avenidos… 
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—Buenos días.

—¡Oh, buenos días! ¿Cómo está su hijo, y… usted…?

—Oh, bien, gracias. ¿Y su marido, su esposa…? ¿La, 

le ayudo?

—Oh, no, bueno, sí, gracias... 

Pero de repente esa amabilidade... desaparece. E 

aquel HOLA-BUENOS-DÍAS muda nunha toma de po-

der sobre ti. E todo aquel escenario de bon-da-de desapa-

rece. E, sabes por que? Non, non digas nada. Xa sei, xa 

sei, un escenario con funcións maratonianas onde acto-

res e actrices representan a farsa da supervivencia e como 

triunfar na vida a cambio de submisión pagada, como 

che pasou a ti que triunfaches. Entón, de repente (aín-

da que non tan de repente) atópaste sen auga, sen luz, 

bombardeado, sen comida, sen cartos, sen roupa, ferido, 

roubado, torturado, morto. Ves no que se converteu de 

repente aquela vida cotiá que aparentaba ser tan tan ma-

rabillosa? E queres seguir sabendo por que?

RON — Non. 

LAPO — Porque antes dese estado de guerra todo 

era mentira e crueldade consentida. (Colle a súa bolsa. Si-

lencio. Para si, en voz alta) Agora entro noutra memoria… 

Como dicías que te chamabas?

RON — Ron, chámome Ron. 

LAPO — Pois… Ron… Chamareite Ron. (Vai cara a 

el e dálle dous bicos) Desexo para ti unha feliz historia de 

guerra e paz, con el…
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RON — (Reacciona, levántase; o moneco queda no banco. 

Colle a Lapo pola manga) Agarda! Non irás a... a abando-

narme. (Expresivo) Edvi, espera, eu non sabería. Non teño 

experiencia. Haberá que darlle de comer... 

LAPO — Come de todo.

RON — Haberá que educalo...

LAPO — Xa está educado. Ademais non necesita 

moito, o pobre... 

RON — Educárono eles...

LAPO — Si. Vendéronmo educado. Ou iso me dixe-

ron. Aos nenos hai que endereitalos desde pequenos, 

coma ás árbores, e, se se pode, xa antes de nacer, dixé-

ronme. Hoxe, coas novas tecnoloxías, xa non fai falla ma-

llar neles, algo que os pais levaban moi mal, iso de mallar 

neles, sofrían moito ao ter que baterlles, pois hoxe, iso 

din, introdúcense unhas ondas con consignas dentro do 

ventre alugado e durante nove meses vanos tallando, pre-

parando, así sae máis barata a súa educación e evítanse 

rebeldías inesperadas, e os pais son máis felices… Tallar-

lles o inconsciente…

RON — Mercáchelo!

LAPO — Dá igual! Non irás a abandonalo agora por 

ese detalle?

RON — Edvi...

LAPO — Lapo.

RON — Lapo, empezaremos de novo... Agora con... 

(Sinala ao moneco, vai cara a el, chéirao; xesto de rexeitamento) 
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… ese; todo será distinto... Serei coma ti. Outra Lapo... 

Pero xuntos. Non che fallarei, Edvi…

LAPO — Lapo.

RON — (Volve a cheiralo) Como cheira! Apesta! Canto 

tempo leva así?

LAPO — Sen lavar? Desde que te fuches. Non houbo 

maneira. Negábase a todo. Igual botábate de menos. Xa 

sabes que eses traumas duran moito, e algúns non se van 

nunca. Non debiches baterlle tanto. Mira nós, morrere-

mos traumatizados. É o noso destino… Morrer castiga-

dos… Culpables…

RON — Recórdame a ti, cando te mexabas… Foi no 

colexio aquel, como era…? 

LAPO — … Do Apóstolo… Si… De medo... Pegában-

nos… Eu mexaba de medo…

RON — Igual el tamén ten medo... Ti sabes por que 

nos batían?

LAPO — Razóns de Estado… 

RON — O medo fainos escravos. Quitarémoslle ese 

cheiro a escravo e faremos del un home…

LAPO — Xa dicía eu que erades iguais...

RON — Só lavalo. Axúdasme a lavalo. Quitarlle ese 

cheiro a escravo… E despois… Despois, vaste… Quitarlle 

as manchas, as dúbidas, a… a rebeldía…

LAPO — Ai! (Suspiro perverso. Dubidando) Sodes así 

todos os xefes? (Cambiando de actitude) Ben! De acordo! 

Non me convenciches, déixome arrastrar… Ai! (Suspiro 
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perverso) Será ese o meu destino… Sufrir! Ai! Pero, mañá, 

a primeira hora, póñaste como te poñas, voume! (Reflexi-

vo) ¡Lo lamentaremos juntos! 

RON — Como antes! 

LAPO — ¡Mejor que te calles!

RON — Entón... 

LAPO — ... Ti preparas as cousas do baño e eu vou 

buscar a auga. (Mirando ao seu arredor) Se ben non sei 

onde vou atopar auga neste deserto… Cambiou moito 

todo desde que nos fomos...

RON — Trinta anos, corenta!

LAPO — ... Ou máis; poida que cen, ou mil… Aí ha-

bía unha fonte... 

RON — Agora é unha esterqueira…

LAPO — Recordo un regato, onde lavabamos os pés... 

e as nosas partes, ji, ji, (Risitas) ao vir das festas…

RON — Agora é un cemiterio, ao mellor atopas 

auga… Aí escóndese o tempo, entre os ósos… Recor-

das cando escoitabamos a música da festa, de lonxe? O 

vento… 

LAPO — A nosa infancia. Onde nos coñecemos, o 

3 de xullo, na festa da Santa Cruz. Ti eras un neno. Se 

ben parecías unha nena cos teus rizos. Namoreime de ti. 

Igual recórdalo…

RON — Non. 

LAPO — (Silencio) Todo se transforma, con ou sen 

nós. Non vexo o tempo, tampouco o regato...
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RON — Detrás dos tileiros. Todo recto. Ata o muro. 

Daquela fusilaban á xente, cando o tempo existía, contra 

os muros. Agora fusílannos sen muros e sen tempo, cada 

día… Asfíxiannos.

LAPO — (Cabreado. Sae) Todo recto, todo recto! (Sus-

piro) Ai! Quen me mandaría a min...? Como se con lavalo 

se fose arranxar algo. Ja! (Camiñando por enriba dun ara-

me imaxinario, facendo equilibrio, cos brazos abertos, abstraído. 

Sae) Tú... mi ser... después llueve... hazme llover... cuando 

nieva... tú y el silencio... pensar, hazme esclavo… te ofrecí 

mi cuerpo…

Ron colle o moneco e senta con el no colo. Arrólao. Música.

RON — Oh, oh, oh,

...

del seno vino la serpiente roja

y la trucha negra

… 

Cruza o Patinete.

Mediodía. Amarelo. Calor.

O escenario vaise transformando. Fondo negro Rothko. A 

música desaparece. Ron compórtase co moneco con violencia. Co-

lle o biberón e métello na boca con forza. O biberón cae ao chan. 

Cae o moneco. Ron fai movementos violentos co moneco; apértalle 

a gorxa; pégalle; tírao ao chan. Ron pasea polo escenario. Saca 



Segundo Outro
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a chaqueta. Saca a gravata. Ponlla ao moneco. Sácalla. Colle 

ao moneco e intenta colgalo da gravata. O moneco cae. Ron cre 

que o matou. Laméntase. Viste a chaqueta. Sácalle a gravata. 

Garda a gravata no bolso da chaqueta. Ponse de xeonllos. Que-

da extático, cos brazos en cruz. A cabeza, os ombros e os brazos 

vánselle enchendo de corvos. Grasnidos. Os corvos serán levados 

polos PV (Personaxes Vacíos) de forma manual. Son paxaros de 

lata ou papel que moven as ás, ou non; están no extremo duns 

paus longos, ou non; pode poñerllos un PV, e retírase.

Luz malva.

Entra pola esquerda Segundo Outro. É de idade avanza-

da. Ten uns ollos moi grandes, saltóns (máscara), pero é cego. 

Guíase polo ouvido. Vai vestido cunha túnica vermella, coma 

se fose un relixioso, solideo vermello. No peito cólgalle una cruz 

de ouro. Nas mans guantes vermellos. Ao seu carón un criado 

(PV) acompáñao cun paraugas de color vermella, aberto, pro-

texéndoo do sol. O criado vai impecablemente vestido, coma un 

mordomo. Enriba do carro figuras de cartón ou madeira que 

representan escenas sociais da Historia: a expulsión do paraíso, 

inquisición, encarrapuchados, fusilamentos, etc. Unha música 

acolle a entrada deste personaxe coma se fose un Paso de Se-

mana Santa. (Saeta? Son de tambor, ou música relixiosa, ou 

música gospel).

SEGUNDO OUTRO — (Tirando do carro con esforzo; 

como anunciando una mercancía; canso; súa, seca a cara) Soy 

la luz. Un hombre que llevo dentro. Un pequeño dios 
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que os ama. Arruinaré a los muertos. Arrimaré la puerta. 

(Baixa a música ou desaparece) Aumentaré el dolor (Cala. 

Está fronte a Ron. Detense e escoita atento) ¡Huele a Ron! (Sol-

ta as varas do carro, apártase; cheira. Emocionado) ¡Es Ron! 

¡Reconozco sus meadas! (PV pecha o paraugas, déixao no 

carro; axuda a Segundo Outro a arrastrarse. Un PV dálle un 

pau longo) ¿Qué se le perdería por aquí a ese degene-

rado? Quería triunfar. ¿Lo conseguiría? Le di certezas, 

realidades, je, je. (Achégase a Ron. O pau diante, protexén-

dose. Cheira. Retrocede encolléndose, coma un verme) ¡Cómo 

cansa arrastrarse! El viejo Ron. Que nos vendía globos y 

sueños falsos. Je, Je, Je. Por un kilo de retales, un globo. 

Un sueño valía algo más, creo. ¿Quién iba a comprar un 

sueño en aquellos tiempos, y menos el sueño de un por-

diosero? Pobre Ron. Ahora ya no existe. Es todo lo que su 

imaginación y su memoria atienden sobre la piel. Sobre 

sus sentidos aparentemente detenidos en un espacio en 

blanco. Todas las noches se queda mirando fijo lo imagi-

nario. Como un sol. Ahora ya no distingue sus dedos, ni 

sus manos, ni sus huesos... (Intenta tocar a Ron co pau, retro-

cede) Igual si le toco echa pus, o sangre, o agua… Como 

aquel crucificado… (Volve ao carro axudado por PV. PV colle 

o pau e bótao dentro do carro) El viejo Ron. El vendedor de 

globos y sueños falsos... (Volve a tirar do carro. PV abre o 

paraugas) Un hombre que llevo dentro. Un pequeño dios 

os ama. Algún día los pájaros podrán llorar. Arrimaré la 

puerta. Arruinaré a los muertos. (Saen. Silencio)
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Cruza o Patinete. 

Un PV retira os corvos.

RON — (Como se espertase) A loucura de novo...

Desaparece a color malva. E o negro. Color amarela Van 

Gogh. É a tarde. Sol. Entra Lapo cun xarro con flores. Ao ver a 

Ron de xeonllos vai cara a el preocupado. 

LAPO — ¡Te pegó! (Deixa o xarro no chan, ou non)

RON — Si.

LAPO — Xa cho dixen. Hai que ter coidado, con es-

tes nunca se sabe.

RON — Atacoume mentres durmía.

LAPO — É cando atacan. Durmía el ou ti? 

RON — El.

LAPO — A ver, déixame ver... Uf! Vaia malleira! E 

non te defendiches?

RON — No.

LAPO — Y eso que aún no creció. (Colle o xarro e dállo 

a Ron, que se emociona) 

RON — Flores! 

LAPO — Foi todo o que atopei. Agora xa podemos 

lavalo...

RON — Dalias! 

LAPO — Son para ti.

RON — Oh, Edvi...
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LAPO — Lapo.

RON — ... Gracias. (Colle o xarro coas flores) ¡No huelen!

LAPO — Las dalias no huelen, deberías sabelo. Ha-

bía outras, pero como sei que che gustan as dalias. Ta-

mén había rosas, gladíolos, lirios, crisantemos. Los ce-

menterios son como jardines... Sabes se os crisantemos 

se comen...?

RON — ... Los iris son venenosos y las azaleas y las 

adelfas… y los cólquicos… 

LAPO — Ao tempo non lle afecta o veleno…

RON — A ese non lle afecta nada. 

LAPO — (Elevando un pouco a voz) Fai con nós o que 

quere. Aínda así, é o posible; o novo está nel… 

RON — Chissst. Shh. Fala baixo que te pode oír…

LAPO — (Baixando a voz) O tempo? 

RON — Cuco.

LAPO — Cuco...? Bautizáchelo!

RON — Díxome que se chamaba Cuco…

LAPO — Cuco, así que tiña nome! E a min non me 

dixo nada…

RON — Vendéroncho sen nome… 

LAPO — E sen memoria.

RON — Pois non parou de contarme cousas…

LAPO — A saber o que che contou… Ás veces as pa-

labras falan soas, descarrilan… 

RON — Dixo que el non quería nacer, que ti lle 

obrigaches, empuxáchelo, enganáchelo, que a vida 
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era coma un tren, dixécheslle… Mais ao chegar á es-

tación, ti non estabas… Sentiuse abandonado, coma 

min…

LAPO — (Observando a Cuco) Jo, como dorme!

RON — Estará cansado... 

LAPO — Non me estraña, despois da tunda que che 

deu. A ver, déixame ver...

RON — Mira que falaba e falaba e falaba… 

LAPO — O que che dixen, palabras descarriladas; a 

ver… Si, estas mazaduras son propias dun descarrilamen-

to. Xa estás moito mellor... Hai que darse présa. Mellor 

facelo mentres dorme. Ti colle a auga, eu vouno atando. 

Toma... 

RON — (Ron colle o xarro. Lapo leva o moneco ata o poste 

para atalo) Ron...

LAPO — Lapo.

RON — Lapo...

LAPO — Que?

RON — Cando te fuches tiven un soño...

LAPO — Non me interesan os soños. (Lapo apoia 

o moneco contra o poste, sóltao, cae. Ron achégase coa auga) 

Cae!

RON — Ron, cando soñamos somos un ou dous?

LAPO — (Cabreado) Queres botarme unha man!

Ron deixa o xarro, achégase pero non fai nada. Lapo reco-

lle o moneco, apóiao outra vez, volve caer unha e outra vez. 
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LAPO — Eu creo que somos dous, un actúa e outro 

fai de espectador… Haberá que atalo. A estes, se non os 

termas ben… Tamén podemos ser tres…

RON — Ah. (Vendo as dificultades de atar a Lapo) Pode-

riamos colgalo, acabariamos antes...

LAPO — ¡Qué bruto eres!

RON — Queimalo...

LAPO — Na fogueira, como na Idade Media… 

RON — Un sacrificio! Como Abraham… 

LAPO — E ofrecerllo a alguén...

RON — A Deus...

LAPO — No somos creyentes…

RON — Á Patria...

LAPO — Botáronnos, non fomos aptos, a túa miopía 

e a miña asma; ademais, nunca tivemos patria. (Silencio. 

Pensando) E… Por que non a ti? Ti es Xefe, alguén im-

portante. 

RON — Non, non! Non me parece ben! Eu non creo 

moito en min. Non serviría. Sería un sacrificio inútil. (Os 

dous, pensando... Ao mesmo tempo) Tamén poderiamos... 

(danse conta que van dicir o mesmo, míranse) Salvalo!

LAPO — Entón non habería Historia. (Silencio) Anda, 

cólleo ti e átao! A min estame poñendo nervioso... (Inter-

cambian moneco e xarro) Faremos unha fogueira… É máis 

hixiénico.

RON — Como a Noite de San Xoán, unha foguei-

ra e botámolo dentro, como unha cancela, queimar as 
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portas… E colleremos herbas de San Xoán para lavalo: 

fiúncho, árnica, alecrín, herba luísa, pétalos de rosa, 

pelo de raposo, ourego, tromentelo… A auga terá un 

efecto máxico, sanador… Lavarlle as culpas… Ademais 

é bo para a pel. Necesitamos unha corda... Como non 

nos demos conta! Aguanta! (Solta o moneco que cae ao 

chan; vai ao seu maletín, colle unha corda vermella) Tivemos 

sorte!

LAPO — É túa? 

RON — Sempre a levo comigo... Nunca se sabe... 

Colgámolo?

LAPO — Pero, mira que es...! Anda, date présa que 

pode espertar...

RON — (Colle o moneco, apóiao contra o poste, e comeza 

a atalo dando voltas ao seu arredor. A Lapo) Axúdame! (Lapo 

achégase, abandona, volve. Xogar coas posibilidades que ofrece 

estar atando a Cuco, os dous, dando voltas, intercambiándose) 

Vai chorar...

LAPO — É manso...

RON — Pues a mí me pegó...

LAPO — Porque estaba dormido.

RON — (Mirándolle aos ollos a Cuco) E agora? 

LAPO — (Que xa empezou coa tarefa de lavalo) Faise o 

durmido…

RON — Coma nós polas noites cando pai chegaba 

borracho e nos quería bater... Ti sabes por que sempre 

nos quería bater?
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LAPO — E… coaba... (Fretando, lavando o moneco) Se 

nos vía durmidos, non nos pegaba... 

RON — No pegarás al dormido, dice un proverbio. 

LAPO — Entón collíaa con aquela muller... Como se 

chamaba…?

RON — Ron...

LAPO — Non me chamo Ron. Son Lapo…

RON — Lapo... Ti sabes se aquela muller era a nosa nai?

LAPO — Nunca nolo dixeron. 

RON — Igual todo é un problema de amor, sen amor 

a vida vólvese rabiosa. E sen sentido. Entón, nada ten sen-

tido… Igual puido ter cambiado, co amor…

LAPO — Pai?

RON — Cuco.

LAPO — Queres dicir que non acabaría na fogueira. 

Que iría polo bo camiño e todo iso...

RON — Si. Que tería sexo, un traballo, un seguro, 

unha familia, unha patria, un deus...

LAPO — Non o creo. Estes xa nacen así... 

RON — Torcidos...

LAPO — No tienen huellas…

RON — Pasado...

LAPO — Futuro…

RON — Identidad…

LAPO — No existen... 

RON — (Silencio) Ron… 

LAPO — Lapo.
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RON — Podiamos regalarlle as flores. Sentirase me-

nos só. E terá algo propio… 

LAPO — (Ron colle as flores; Lapo segue lavando) ¡Jo! 

¡Mira que está sucio!

RON — (Silencio) Ron, ¿tú crees que existimos?

LAPO — É mellor que non coñeza o bo, o regalo, a 

cousa, o amor, polo seu propio ben…

RON — (Pon as flores aos pés de Cuco) Llegar hasta aquí 

para esto… Ron… ¿Nosotros… existimos?

LAPO — ... Non hai maneira... ¡No sale!

RON — Debe de ser o costume... O hábito… Tardan 

moito en desaparecer.

LAPO — Pois si que se lle pegaron… Hai algunha 

diferenza? 

RON — ¿Entre él y nosotros?

LAPO — Entre costume e hábito…

RON — Tener hábito puede crear dependencia, y es 

más individual, tú tienes hábito de levantarte tarde y ser 

un vago, yo no… La costumbre es más colectiva, y puede 

crear un derecho… Por ejemplo la costumbre de sacrifi-

car algo a los dioses para que las cosas vayan bien…

LAPO — Entón o que estamos facendo con Cuco é 

un costume… ANCESTRAL… Sacrificándoo a el, salva-

mos ao mundo… Como o Cristo aquel…

RON — Non cho sei; non son experto en salvacións, 

eu especialiceime en escravos, pero seguro que che ven-

deron o máis sucio…
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LAPO — Era o máis barato, e tampouco me fixei 

moito; tiña présa. (Cansado) Uf! Xa non podo máis... Terá 

que morrer con esta mancha...

RON — (Observando a mancha) Pobre. Debieron de 

pegarle mucho... Os seus pais estaban habituados a pe-

garlle e el a obedecer e calar, hasta llegar a ser una cos-

tumbre… O un hábito…Tenían el hábito de pegarle, y 

él el de callar y obedecer. E iso non sae así como así... 

Cando chega á pel queda para sempre. A pel. Aí traba-

llan logo as seitas… Terapias de medo. Na pel. Os crimes 

tamén teñen moito que ver con iso. E o Estado.

LAPO — … As perversións… (Silencio) 

RON — Ron… Cres que estamos sós? Sen abeiro... 

Abandonados… 

LAPO — (Arreda. Ponse case de crequenas, en posición 

de parir. Cambio de luz) Gostaríame volver parir. (Inténtao) 

Nada, como chorar, non sae… (Abandona)

RON — Parece una obra maestra. ¡Jo! (Fai unha reve-

rencia) Una escultura. Deberíamos adorarlo... Como a un 

rey o a un dios…

LAPO — Un rey... Un dios… Será nuestro dios…

RON — No te pases.

LAPO — Juana de Arco…

RON — Napoleón... Luís II de Baviera...

LAPO — A mí me recuerda a Galileo.

RON — Ese no murió quemado...

LAPO — Pero case. Tampouco o teu Napoleón... 
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RON — A lo mejor es un esclavo que huyó y esa man-

cha es la marca del amo, antes grababan sus nombres a 

fuego, como a las mujeres. ¡Mira que si compraste un 

esclavo! Hoy a los esclavos hay que pagarles. Tienen de-

rechos… Ya no es como antes. 

LAPO — ¡Serás mala bestia! ¡Iba yo a comprar un es-

clavo, con mi sueldo! Anda, colle todo o que atopes que 

poida arder e acabemos con isto! (Deixa o xarro)

RON — Te enfadaste…

LAPO — ¡Calla!

Recollen todo o que atopan: xoguetes, biberón, roupas de 

Cuco, a bolsa… que van amontoando aos pés de Cuco. A tarde.

RON — ... Por lo de pagarle y eso de los derechos... 

Te enfadaste, se te ve en la cara… Ron, é que agora ter es-

cravos... é case… como ter amos… pódente denunciar… 

Deberiamos volver á escravitude de antes, con cadeas, en-

tón si poderías mercar un escravo en toda regra… Autén-

tico… y sin derechos…; mellor, unha escrava; as escravas 

teñen máis prestacións, se ben saen algo máis caras…

LAPO — Lapo. Que non me chamo Ron... Cantas 

veces...

RON — Lapo...

LAPO — Que queres agora?

RON — Ti sabes por que o matamos?

LAPO — Crin que o sabías...
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RON — A idea foi túa.

LAPO — Será por algo... Algo faría… 

RON — Ron... (Lapo non contesta) Lapo...

LAPO — Que...?

RON — Ti pensas que cando medre se acordará de 

todo isto...

LAPO — Terá outras cousas máis importantes nas 

que pensar...

RON — Tamén podemos deixalo atado... 

LAPO — Que medre atado...! 

RON — Así no huirá... Y no tenemos que matarlo...

LAPO — Poderá pensar.

RON — Se el non se move as súas ideas tampouco, 

non pensa… Ron... Ti cres que ti mais eu nos move-

mos...?

LAPO — Se pensamos, quererás dicir, porque mover 

nos movemos, antes ti estabas alí e agora estás aquí… 

RON — Ah, vale…

LAPO — Pero se te refires ao de pensar, antes haberá 

que existir, creo que é un requisito…

RON — … E ti mais eu non existimos, Ron… 

LAPO — … De momento, non… 

RON — A que virá, entón, esa comedia de existir? 

¿Sabías que hay más de un universo y que tú puedes 

llegar a ser Rey en uno de ellos...? Saíume no exame 

para Jefe… como un problema de Astronomía y Super-

vivencia…
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LAPO — Dis cada cousa… Non o sei... E non me cha-

mo Ron…

RON — Non fuches á Universidade.

LAPO — No.

RON — Eu tampouco.

LAPO — E como chegaches a Jefe?

RON — Polas palabras...

LAPO — E eu que nunca lle dei importancia ás pa-

labras...

RON — Sabía moitas. Facíanmas aprender de me-

moria. E logo tiña que dicilas todas seguidas, de corrido, 

segundo o patrón e as ideas que eles tiñan… Orden, que 

lle chamaban. Trabajo y Orden. Obediencia. Trabajo y 

Orden. Ese era o lema.

Silencio.

LAPO — Non debiches pasalo moi ben, a pesar do 

de Jefe...

RON — Quixen saír pero xa non me deixaron... 

Cando entras, logo é difícil saír, como na mafia, na fami-

lia, nas seitas ou nas bandas das Maras... 

LAPO — As palabras...

RON — Son como as serpes, enróscanse… Tamén as 

hai velenosas...

LAPO — As serpes danme medo...

RON — A mí las arañas y la policía... 
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LAPO — … Esa forma de arrastrarse, sixilosa, sinuo-

sa, a súa pel, a súa mirada fixa, a súa lingua bífida, ese 

asubío que é ameaza bisbiseada… como as nais… Dixen, 

nais ou serpes? … ás veces confúndoas... é que nos vende-

ron unha historia tan confundida… que… ¡Ay, me canso!

RON — … Las palabras... (Este texto pódese acurtar por 

onde se queira, segundo as circunstancias e desexos da actriz, do 

actor, director… Ron queda estático, nunha esquina, formando 

ángulo. A mirada fixa nun punto ao lonxe. Elabora un discurso 

inconsciente. Pola metade ou antes comeza a xirar, a xirar, 

a danzar mentres di o texto, de forma progresiva, a modo de 

dervixe. Pódese –e gostaríame que de escollerse esta opción entón 

a danza comezase case ao mesmo tempo que Ron di as palabras– 

contratar un dervixe, ben de Konya ou doutro sitio, que fora quen 

de danzar; música sufí; o traxe pode ser negro ou branco; un PV 

introdúceo en escena, tíralle a capa, e retírase; o dervixe saúda a 

Ron, e comeza a danzar. Quen danza é o dervixe, mentres Ron 

estático di as palabras seguindo o ritmo da danza; as palabras 

son sagradas no silencio) Buscaba el silencio y me encontré 

con las palabras… girando… por ellas me condenaban 

o me salvaban… girando… las palabras… girando… 

el mundo se ahogó en las palabras… girando… los 

domingos vestidos de domingo los domingos nos llevaban 

a las palabras para que nos salvaran girando los domingos 

las palabras eran sagradas era el día del Señor nos vestían 

de domingo nos llevaban a las palabras las palabras nos 

salvaban a los niños a las niñas todos cantábamos vamos 
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a la casa del Señor vamos a la casa del Señor los niños 

las niñas cantaban vamos a la casa del Señor la vida 

desaparecía girando las palabras desaparecían de la vida 

girando girábamos nos dejaban solos solas a las niñas a los 

niños solos solas girando con la vida a solas sin palabras 

aprendíamos de memoria las palabras salvadoras sin vida 

las palabras con vida estaban prohibidas siguen todavía 

prohibidas igual ya están muertas aprendimos a comer 

palabras muertas a girar palabras muertas a olvidar 

palabras vivas a vivir sin palabras a amar sin palabras 

mentir callar aprendimos a callar castigar era su juego 

preferido la burla el juego preferido de muchos la burla 

las niñas tenían unas palabras los niños otras palabras a 

veces coincidían según el sexo el color la piel la familia 

las palabras eran otras las mismas palabras no eran las 

mismas palabras las niñas con sus lazos los niños no 

llevaban lazos aprendíamos palabras sin lazos trampas 

por orden de sexo el sexo ordenado limpio limpiar 

el sexo impoluto sexos impolutos sexos entrelazados 

girando con palabras que no eran palabras se parecían 

parecernos al parecido no a la palabra el parecido sexo 

impoluto palabra impoluta palabra y sexo femeninos 

impolutos sexos impolutos de futuros hombres futuras 

mujeres impolutas (sometidas) girando alrededor del eje 

calla-obedece-sexo sexo callado impoluto inmóvil sexo 

inmóvil girando los pies dolían dolían los pies las manos 

los zapatos de charol al girar al bailar mancaban al girar 
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el sexo dolía los pies dolían al caminar el dolor corta el 

aroma del bosque al caminar el dolor corta el aroma del 

bosque al caminar al caminar al bailar no bailaba danzaba 

al danzar me dolían los pies los zapatos aprietan mancan 

hacen daño las palabras aprietan mancan los zapatos 

aprietan mancan el miedo aprieta manca las palabras 

no aprietan siempre los zapatos no aprietan siempre el 

miedo aprieta siempre la quietud del eje danzando las 

palabras giran el tiempo gira el dolor gira la soledad gira 

el hambre gira el sol rompe en estrellas al llorar el sol se 

rompe en estrellas se agrieta gira la tierra gira salimos 

despedidos al girar los niños las niñas salimos despedidos 

despedidas (por la fuerza centrífuga) las niñas los niños 

despedidos del mundo lanzados expulsados lenguaje 

danzando en cuclillas la inercia los niños las niñas toda 

la mañana agachados sin saber qué hacer con la huida 

qué hacemos con la huida qué se hace con la huida con 

el miedo en junio hacía calor recuerdo el frío el mar 

danzando los niños emborronaban la infancia danzando 

palabras emborronadas emborronar el cuerpo el deseo la 

infancia duele al girar los niños las niñas tachaban sexos 

deseos duele existir duele existir /// cuando huyes y 

no quieres que te encuentren la respiración duele /// 

cuando un niño o una niña huye del mundo y se esconde, 

es culpable /// la bailarina de ojos negros había huido 

con el payaso verde /// el mundo no me esperaba /// 

que cansancio al girar al danzar a los seis a los once a 
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los quince años girando danzando en el olvido (me 

mataron, seguí) las palabras orgasmo fuente sol amor 

luz lluvia nube olvido… el olvido grita… flores y sed… 

aquella mañana me fui del mundo y no regresé jamás… 

los niños y las niñas tampoco regresaron, asesinados… 

seguimos girando… danzando… girando… (Detense a 

danza, as palabras. Silencio. Ron extenuado. O dervixe queda 

diante de Ron, saúdao cunha inclinación de cabeza. O PV lévao 

fóra de escena, axúdao a poñerse a capa; saen)

Lapo achégase a Ron, devagar.

LAPO — Ron, Ron... Atópaste... ben?

RON — (Volvendo en si, canso) A veces noto como si 

todo me viniese de lejos… 

LAPO — Uf! Vaia susto me deches! Pensei que te vol-

veras tolo!

RON — ¿Hablé mucho?

LAPO — Si...! Dabas medo...

RON — ¿Recuerdas algo de lo que dije? 

LAPO — Non moito. Falabas raro nun idioma raro… 

Falabas deles... Que tiñas medo. E de palabras. De moitas 

palabras. E duns zapatos de charón, negros… Do baile, 

bailabas… Moitas palabras. Que te meteran no cárcere... 

Nos zapatos… Que os zapatos eran un cárcere. Que che 

doían os pés, ao bailar… Estiveches no cárcere? 

RON — No.
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LAPO — Que follaras… Follaches algunha vez?

RON — No.

LAPO — Tamén que te torturaran, dixeches, e que 

te mataran, se ben isto non debe ser certo porque estás 

vivo. Despois gritaches coma un tolo, e eu botei a correr. 

Calmácheste… Volvín… Empezaches a suar… E esperta-

ches… Tamén falaches dun pallaso verde e dunha baila-

rina; sería a túa moza, a bailarina, que fuxiu co pallaso… 

Pero agora xa estás ben... Anda, imos seguir co noso...

Móvense recollendo todo o que atopan e vano colocando aos 

pés de Cuco, que xa está atado.

RON — Que raro! Dis que estiven no cárcere? Isto 

vale?

LAPO — (Sen mirar) Vale todo...! Ao mellor escoitei 

mal, estaba moi asustado… O que si recordo é que bai-

labas moito, non parabas de bailar, e que tiñas moito 

medo…

RON — De boa gana botaría á fogueira os recor-

dos… E a Historia… As certezas… 

LAPO — Os recordos non arden. A Historia necesi-

támola para vivir. E as certezas non existen, iso era antes; 

agora existen posibilidades...

RON — Debemos facerlle un xuízo... 

LAPO — Á Historia…?

RON — A Cuco...
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LAPO — Pero, se é culpable!

RON — Dixéroncho eles, ao vendercho...

LAPO — Xa os venden xulgados... Ademais... (Busca 

algo nos petos) Vaia! Merda! Non temos lume...

RON — ... Agarda...! (Vaise dereito ao maletín)

LAPO — … Es un todo-fácil, ata tes lume...! Sempre 

fuches a nosa salvación… Xa de neno, eras o que traías 

os cartos á casa… Por iso me casei contigo… Cando me-

nos es un home con recursos, como os de antes… Telo 

todo menos amor, pero iso non fai falla para triunfar, 

tampouco para sobrevivir, só para vivir, pero vivir non se 

levou nunca nin se leva…

RON — Eu só teño recordos… Mira, un...! E… pe-

rigoso… 

LAPO — Pasado ou futuro? 

RON — (Contemplando un retrato) Futuro!

LAPO — E tíñalo xunto á soga...?

RON — Por se as moscas, ás veces os recordos que-

ren suicidarse e hai que facilitarlles as cousas. (Mirando 

unha fotografía) É a miña nai. Ben, iso creo, porque non a 

coñecín. Eu era moi pequeno cando ela se foi de casa. O 

que me vendeu o retrato dixo que era ela…

LAPO — ¿Y tú creícheslle?

RON — E que ía facer? Insistiu moito. Él quería ven-

der. E eu quería comprar algo para recordar. Se queres, 

regálocho.

LAPO — E que vou facer eu co retrato da túa nai?
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RON — Ti tiveches nai?

LAPO — Non…

RON — Pois toma, xa tés unha… Doucha! 

LAPO — Non, non quero... Non podo… É túa...! É 

o teu recordo... 

RON — Ti tamén me regalaches flores...

LAPO — Se é así. (Colle a foto, que mete no peto sen mira-

la) Non vos parecedes en nada!

RON — É que eramos moi distintos... (Buscando no 

maletín) A ver… Aquí, por aquí… Xa! Mistos…! Servirán… 

Se non humedeceron en tanto tempo… ¡Un mechero...! 

Parece una pistola… (Dálle a Lapo a pistola) Toma, garda 

isto, sempre pode facer falla. É máis estético usar mistos… 

(Lapo colle a pistola, xoga con ela, pona na tempa, dispara) 

LAPO — Non funciona. (Gárdaa. Ron colle os mistos, 

xoga a acendelos) Non hai moito público hoxe! (Saca o re-

trato do bolso e bótao coas demais cousas)

RON — (Acendendo os mistos, que non acenden ben, xoga 

con eles acendidos ata que se apagan. Mirando a ver se hai pú-

blico. Escoita un ruído) Chisssst! Cala! Non oíches?

LAPO — Será un presentimento…

RON — Pasos... 

LAPO — Se son pasos entón serán dúbidas... Os cami-

ños son dúbidas e se non son dúbidas non son camiños…

RON — ... Por alí...! (Sinala cara a un lado do escenario. 

O misto acendido, déixao caer)

Cruza o Patinete.



El
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Atardecer. Color alaranxada.

Polo lado contrario ao que sinala Ron entran dous personaxes. 

El e Ela. Ela vai diante vestida cun traxe de noiva branco e medias, 

bolso de complemento de color verde; grilanda de flores no pelo (unha 

Ofelia que decidiu seguir). Labios pintados. Leva zapatos brancos 

de tacón. Camiñando e como pode vai sacando os zapatos de tacón. 

Camiña descalza. Volve a poñer os zapatos; camiña. Volve a quitar 

os zapatos. Intenta poñer os zapatos mentres camiña, desiste. El vai 

detrás, vestido cun traxe negro de voda. Unha flor vermella no ollal. 

Un puro na boca. Este personaxe é unha marioneta, dirixido ou 

non polos PV. “O noivo representa a Humanidade; a noiva a Na-

tureza” (Northrop Frye). Detrás deles os PV levan un baúl. No baúl 

vai o bolso vermello de Ela, unha botella de viño, cousas...

Opción: Un PV bótalle ao chegar pétalos de flores; tamén 

poden botarlle pétalos Lapo e Ron, facendo de PV.

RON — (Dándose conta que entran polo outro lado) Por 

alí! Son eles! Veñen por el! (Escóndese detrás de Lapo) Ve-

ñen a matalo! Escóndeo! Escóndeo! Asasinos!

LAPO — (Tampouco sabe que facer. Vai cara a Cuco. In-

tenta desatalo; tira del) Non podo!

RON — (Tapándose os ollos coas mans) Vano matar!

LAPO — (Ao ver que non pode levar a Cuco, saca a cha-

queta e ponlla enriba, tapándoo. Empuxa a Ron) Vamos! É 

todo o que podemos facer... 

Opción: Escóndense detrás das matas (ou do banco da pa-

rada de autobús, ou das columnas), actuarán coma un guiñol, 
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seguindo toda a escena da parella. El mais Ela, alleos a eles 

dous, van ocupando a escena. Os PV poñen o baúl no chan. A 

muller detense. O home tamén. A muller séntase no chan, como 

danza. O home séntase no banco. PV dálle o bolso a Ela, cám-

bialle o bolso verde de complemento polo vermello.

RON — Uf...! Por pouco!

LAPO — Son eles...!

RON — Os nosos pais…

LAPO — Parecen nenos…

RON — Hai que matalos…

LAPO — Pobres… 

RON — Están xogando…

LAPO — Abrázanse…

RON — Ódianse…

LAPO — Quérense…

RON — Choran…

LAPO — Rin…

RON — Ti pensas que se nos descobren farannos 

volver á casa?

LAPO — Son eles!

RON — Os nosos fillos…

LAPO — Envelleceron moito...

RON — Non debemos abandonalos daquela manei-

ra. Ti mais a túa manía de poñelos a traballar. Fuches moi 

cruel con eles. (Estirándose para ver mellor) Que fan?

LAPO — Están parindo...
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RON — (Dáse a volta tapándose os ollos coas mans) Se 

ves o teu propio nacemento quedas cego… Quen sae pri-

meiro?

LAPO — Eu.

RON — (Destapa os ollos) Sempre fuches o seu prefe-

rido. Deberías axudarlles a nacer... 

LAPO — ...

RON — Choras? 

LAPO — (Secándose os ollos) É que me emociona nacer...

RON — Que fan agora?

LAPO — Falan de nós...

RON — Botarante de menos.

Música suave de acordeón, popular ou valse.

ELA — ¡Mi fiesta! (De lonxe chegan as notas, van e ve-

ñen, como se o vento xogase con elas)

RON — Gustaríame ser árbore... Un fogar… Un 

niño… Un paxaro… Un neno.

ELA — (Ela abre o bolso, mira dentro; saca un espello. Mí-

rase. Coqueta. Volve a música. Vai e vén) ¡Mi fiesta! ¡Ay! ¡Y yo 

con estos pelos...! (Retoca o cabelo cos dedos. Érguese. Garda o 

espello. Deixa o bolso no chan) Creí que nunca iba a llegar… 

Ellos también... 

RON — Falan de nós?

LAPO — Si.

RON — Por que sabes que son eles?



Ela
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LAPO — Polo cheiro. 

ELA — ¡Loco, Loca! ¡Las flores! (Un PV lévalle flo-

res) ¡Aquí! ¡Ponlas aquí! Oh. Así... Así... (Cólleas. Retoca 

o floreiro. Pono a un lado; quédase cunha flor, xogará con ela) 

¡Puedes irte! Así está mejor... (Volve a mirarse no espello, que 

garda no bolso) Hoy estoy hermosa para morir... Debería 

maldecir... (Volve a música) ¡Oh, aquí de nuevo! Tú, otra 

vez... (A música cerca e lonxe. Ela dá pasos de baile)

RON — Ron, arráncame os nervios! 

ELA — (Sedutora) ¡Eh, tú! ¡Pst...!

RON — Chámate… Chama por ti… (Silencio) Ron, 

¡arráncame los nervios!

ELA — ¿No vienes? ¿Dudas? ¿Tienes miedo? Tienes 

miedo…

RON — De que tes medo, Ron?

LAPO — Queres non chamarme Ron!

ELA — Nadie viene. Nadie llega. Nunca llega nadie. 

Siempre solos. Beberé sola, en mi fiesta. (PV recolle o es-

pello que garda no bolso e este no baúl; sérvelle unha copa que 

saca do baúl) ¡Toma, te regalo una flor! (PV cóllea e pona 

no xarro imaxinario) ¡Salud, bestias! ¡Cómo os amo, de-

generados! ¡Sois la orina que la Humanidad bebe todas 

las mañanas...! ¡A manera de zumo de pomelo! ¡Meo 

de comerciantes...! (Brinda) ¡Salud! (Pasos de baile) ¡Eh, 

eh, espera...! (Resignada) También te vas... Beberé sola... 

Como la noche... Como la luna... ¡Loco! ¡Loca! ¡Por ti, 

que vendrás...! (Bebe)
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RON — Deberías ir mirar...

ELA — No se adónde voy pero debo seguir... ¿Adón-

de llegan los que siguen...? (Deixa caer a copa. Leva as mans 

á gorxa. PV recolle os cristais da copa imaxinaria cunha escoba 

e recolledor, que sacou do baúl) ¡Ah! ¡Aj! ¡Loco! ¡Loca! ¡Me 

ahogo! ¡Loca! ¡Vida o muerte! ¿Quién eres?

RON — Chama por ti de novo...

ELA — (Escóitase forte a música. Coma se só respondesen 

as notas musicais. Logo baixa) ¡Oh! ¡Mi música! ¡Mi baile! 

Pensé que no llegaría... Quizá si sigo... 

RON — Vai morrer de verdade ou é teatro?

ELA — ¡Loco! ¡Loca!

RON — Despois de todo o que fixeron por ti! Non 

sei como es capaz!

ELA — ¿Por qué será tan extraña la vida...? ¡Loco, 

Loca! ¡El acordeón! ¡Mi baile! ¡Toca! ¡Toca! (A música 

que vai e vén, suave, cortada…) ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! 

¡Más! ¡Más! ¡Baila! ¡Baila! (A música, forte pero despois baixa 

de intensidade) ¿Quién baila? ¿Bailará el mar? ¿Quién bai-

la? ¿Bailará el sol? (Cae lentamente) ¿Seré tú? ¿Quién soy? 

¡Oh! ¡Locura! ¿Cuál es el centro de lo humano? (A música 

xoga, vai e volve ata desaparecer) Va y viene, como la vida... 

¡Arrancar! ¡Robar! ¡Parir! La risa es como el color... (PV 

achégalle o bolso; ela ábreo; espello, maquíllase: labios, pestanas; 

retoques; logo volve o bolso ao baúl) Otra vez aquí… ¡Calla, ca-

lla! ¡Hoy es mi fiesta! Estoy hermosa... ¡Soy hermosa! (Mi-

rando ao lonxe) ¿Aún no le salieron árboles al sol? ¡Loco, 
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Loca! Hoy estoy hermosa para morir. M-o-r-i-r... ¿Qué 

extraño? H-e-r-m-o-s-a. Silencio. ¡Loco! ¡Loco! No traigas 

flores. Hoy nadie va a morir. Hoy no, Loco, Loca. Hoy… 

Yo también regreso. ¿Qué es esa música? (Se oye una mú-

sica lejana de acordeón, dice) Oh. Además... Estoy hecha 

un asco para morir. No podría… Hoy no podría… Las 

flores no son para la muerte. Yo también te odié, Loca. 

¿Qué necesitabas de mí? Ah, llegaré… Loco… ¡Ah! ¡Mal-

dice! ¡Maldice! Cuando alguien se muere porque no ha 

vivido tiene derecho a maldecir. ¡Maldice, Loco! (Silen-

cio. Cambio de voz. Mirando ao público. A música do acordeón 

afástase) ¿Aún no le salieron árboles al sol? (Apoyándose 

entre la vida y la muerte, va ella hacia el espejo) Mañana 

el futuro es hoy... ¡Calla! ¡Calla! 

(Recitando)

¿Quién soy?

¿Bailará el mar?

¿Quién soy?

¿Bailará el sol?

¿Quien soy?

¿...?

Sólo queda el silencio. Las palabras se fueron… So-

las… Su baile... 

Cruza o Patinete.

O home érguese do banco. Boquexa. Espreguízase. Dá unha 

chupada ao puro que está apagado. Dállo a un PV que o garda 
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no baúl. PV achégalle unha botella de viño e unha copa, ofréce-

lle a copa, sérvelle viño; bebe. PV recolle a botella e a copa, que 

garda no baúl. Ela camiña, descalza; volve a intentar poñerse os 

zapatos, desiste. Saen. Detrás os PV levan o baúl.

ELA — Se acabaron los deseos del mundo. Y los blocs 

eran azules... Había árboles azules… Pequeños animales 

mordisqueando plantas de papel... Ratones de vidrio... 

Todo se expande… El color se expande… Los sueños 

se expanden… Me gustaría ser color... Y expandirme… 

Expandir el color… Soy color... Soy hermosa... Y me ex-

pando… Empujada por el vacío… Me expando… Me ex-

pando… Hazme ser… Vida… Vida… 

RON — Deberiamos matalos... Dan lástima… 

ELA — Sin duda soy Lapsus.

Saen.

Cruza o Patinete.

A luz será azul escuro que derivará en gris. Lapo como 

intentando mirar ao lonxe.

RON — Ves algo?

LAPO — Area... E un pantano, ao final... Tamén 

neve, pero isto non sei se será outro recordo…

Lapo e Ron van saíndo do escondedoiro. Desconfían. Mi-

ran para os lados. Lapo leva unha pedra na man.
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RON — Fóronse sen dicirnos nada...

LAPO — Non están...

RON — De novo sós...

LAPO — Outra vez...

RON — E agora…?

LAPO — (Vai gardar a pedra no peto da chaqueta e dáse 

conta de que non a ten) A miña chaqueta!

RON — Roubároncha!

LAPO — Foron eles!

RON — (Decidido) Vou buscala!

LAPO — Toma! (Lapo dálle a pedra) Nunca se sabe...

Ron garda a pedra. Sae a zancadas. Lapo pasea inquedo. 

Pouco tempo. Ron volve cunha chaqueta a raias na man que 

non é a de Lapo. Vén feito un cisco, como se pelexase. Ron vai 

cara a el, contento. Colle a chaqueta.

LAPO — Conseguíchela!

RON — Tiven que matalo...

LAPO — Foi el...

RON — Si.

LAPO — Parece outra...

RON — Iso dixo el. Pero no último momento xu-

roume que era a túa…

LAPO — (Séntase no banco e revisa os petos da chaqueta) 

Confesou.

RON — Si.
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LAPO — (Atopa a pistola) O tempo, outra vez! (Pono 

na tempa. Dispara) Non funciona! 

RON — Debeu estragarse na pelexa... A violencia 

oxida o tempo…

Lapo xoga coa pistola. Gárdaa. 

Cruza o Patinete.

RON — De novo a loucura... 

LAPO — Unha carta...!

RON — Xuraría que acaba de pasar alguén… (Inque-

do) Igual nos buscan…

LAPO — Leva o teu nome!

RON — (Ron colle a carta) A ver! (Le) Edivigia R.V. ¡Es 

para ti!

LAPO — Eu xa non me chamo así...

RON — Escribíroncha antes... É túa… Podemos 

lela...

LAPO — Non se poden abrir as cartas alleas sen per-

miso…

RON — Pero, se é para ti...! Era para ti... Tes un de-

reito sobre ela nun tempo que é teu se ben non o con-

sumiras e agora lle pertenza a outro porque ti xa non es, 

digamos, aquel... Ese “de antes” dáche un dereito sobre a 

lectura da carta... (Cheira a carta) Ademais, cheira a ti. É o 

teu perfume... Ou era…

LAPO — Será unha carta de amor.  
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RON — Estiveches namorado? (Celoso)

LAPO — Antes...

RON — Antes?

LAPO — Antes de coñecerte. Entón tiña un nome... 

(Coqueta, pero firme) 

RON — (Ron senta; achégase a Lapo) A ver, déixame 

ver... (Miran o sobre. Cheiran) 

LAPO — Hummm! Que ben ole! Antes, ulía ben. 

(Lapo le con dificultade) E-d-v-i-g-ia... Sí. Era eu... Era o meu 

perfume… Podes abrila. Douche permiso. 

RON — (Abren a carta) Primeiro lémola e logo enviá-

moslla a alguén que estea só… 

LAPO — (Lapo ponse a chaqueta e pasea, escoitando) A ti, 

por exemplo... Así cando chegues sentiraste acompañado...

RON — (Lendo) Que-ri-dos hi-jos... 

LAPO — Voume...!

RON — ... É para os dous...! Non sei por que vén só 

ao teu nome...

LAPO — Le o final...!

RON — Pero se aínda non empecei...

LAPO — Como no amor… Evítame a angustia!

RON — No te fue bien en el amor…

LAPO — Tampouco na vida, que digamos…  

RON — Final!

LAPO — Hipócritas...! Quen firma?

RON — Aparecen os seus nomes, pero a firma é só 

dela...
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LAPO — ... Lee un poco más atrás... por curiosidad… 

RON — ... sólo para deciros… ¿Así está bien?

LAPO — Si... total vai dar o mesmo...

RON — … y que cuando os ocurrió... 

LAPO — (Interrompe) ¿Ocurrió? Quererá dicir pa-

rió... ¡Inútil! ¡Sigue! (Ron séntese canso, limpa a suor) Te 

cansa leer... Las palabras... Se queres, sigo eu... Queda 

moito?

RON — ... para vosotros que sois y seréis… 

LAPO — Que quererá dicir? Sabes se tiveron máis 

fillos?

RON — ... y que cuando os fuisteis de casa... 

LAPO — Y la herencia, ¿dice algo?

RON — Queres calar! (Enfadado)

LAPO — Será…!

RON — ¡O te callas o no sigo!

LAPO — ¡Sigue, sigue! Que esto promete... ¡Cabro-

nes! Seguro que tiveron máis fillos…

RON — … Posdata... no seáis como nosotros...

LAPO — ¡Hay que joderse!

RON — Y firman. Bueno, firma ella poniendo los 

nombres de los dos, como hacía siempre...

LAPO — … E non din nada da herencia?

RON — Deberon morrer pobres...

LAPO — (Lapo colle con violencia o sobre e mira dentro) 

¡Nada! ¡Ni un céntimo!

RON — ¡Nada!
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LAPO — Ron... ¿Nos fuimos nosotros o nos echaron 

ellos…?

RON — Eu era moi pequeno. 

LAPO — No te acuerdas.

RON — No.

LAPO — Eu tampouco... Pero debe dar o mesmo… 

Trae! (Colle a carta, métea no sobre, e intenta pegala de novo) 

Ademais eu non tiven pais. Ese debe ser un pobre desgra-

ciado que vive só e copiou o enderezo e o nome na guía 

telefónica...

RON — Ti tiveches teléfono?

LAPO — Antes. Cuando las cosas me iban bien. An-

tes de conocerte...

RON — (Con retintín) Por lo que se ve, ¡a-n-t-e-s... eras 

una joya! 

LAPO — (Lapo, mete a man no peto e nota algo dentro, 

saca a pistola, míraa, gárdaa. Entrégalle a carta a Ron, que a 

garda no peto) Toma! Mañá bótala ao correo. Así cando 

chegues estará esperándote. (Ron levántase)

RON — Ron... Ti sabes cando empezamos a estar 

sós?

LAPO — Sempre estivemos sós…

RON — Me gustaría parir, también… (Silencio. Ron 

abre un pouco as pernas. Dobra os xeonllos)

LAPO — Sabías que antes paríase de pé...?

RON — ¡Jo... con el “antes”! ¡Para siempre al mun-

do! ¡Arrojar! ¡Parir! (Mira entre as súas pernas) Non sae 
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nada! (Abandona a postura) ¡Nunca sabré qué es lo que 

me cansa tanto en la vida!

LAPO — ... ¿Nos despedimos…?

RON — … Vaste?

LAPO — Chega a noite, mellor agora... Doerá me-

nos... Aínda hai algo de luz…

RON — Se non queda máis remedio... (Escurece. Vaise 

acendendo o farol. Abrázanse. Ron descobre o moneco coa cha-

queta) Ron, mira! Que é aquilo?

LAPO — Queres non chamarme Ron!

RON — ¡Mira…! ¡Allí…! 

Luz suave amarela-branca sobre o moneco.

LAPO — ¡Mi chaqueta!

RON — Matei a un inocente!

LAPO — (Indiferente ás preocupacións de Ron. Colle a 

chaqueta, saca a que leva posta, compara; vese que son diferen-

tes) Son iguales, es normal que te equivocaras. 

RON — (Véselle preocupado) Me cegó el polvo, la ira…

Había niebla… (Lapo non lle fai caso) Ron, ¿verdad que 

había niebla? Eso sirve de atenuante. Había niebla y no 

se veía, cellisca, corisco, yo tropecé, él cayó... Iba borra-

cho… Él iba borracho… 

LAPO — Agora teño dúas chaquetas...

RON — Fue en defensa propia... Se suicidó…

LAPO — Unha de inverno e outra de verán...
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RON — … Ron… ¿Cuando alguien mata qué siente?

LAPO — Nada… Creo que nada... Algunos se arre-

pienten… (Repara en Ron) Non te irás poñer así por algo 

que pasa todos os días? (Pon a chaqueta de cadros, a del) 

¿Qué tal me sienta? (Pon a outra) Cal pensas que me que-

da mellor? Si te portas bien te regalo una. Ademais, sem-

pre podes inventarte algo. Que te robó... Infidelidad… 

Sí, eso... que se fue con tu mujer... Locura transitoria... 

E… porei… Esta...!

RON — Que se foi contigo?

LAPO — Coa túa muller, co teu can...

RON — Eu non teño can...

LAPO — Que máis da! Á xustiza iso dálle igual... Mira 

que te puxeches pesado!

RON — ¡Ahora sí que estoy solo! Gostaríame volver 

parir... (Escurece máis. Máis iluminación do farol. Fíxase no 

moneco) Mira, Ron, un casulo!

LAPO — Ron, yo no soy Ron, Ron eres tú. 

Vanse achegando amodo e con medo. A chaqueta de cadros 

na man de Lapo.

LAPO — É primavera...

RON — … Unha larva...

LAPO — Crisálida... De aí sairá unha fermosa bolbo-

reta... ou un verme de seda. ¡Aj! ¡Qué asco! ¡Fede! ¿A ti 

te gustaría ser mariposa? 
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RON — Ron, ti fuches neno algunha vez?

A luz do moneco esváese.

LAPO — Non me deixaron.

RON — A min tampouco… Tes que facerte un 

home!, dicían.

LAPO — O mesmo que a min… Tes que ser unha 

muller!, dicían.

RON — Así nos foi! Nin home nin muller…

LAPO — Tampouco o conseguiches…

RON — Non…

LAPO — Toma! Regáloche a chaqueta...

RON — Ti pensas…? 

LAPO — Sentarache ben.

RON — Non sei se saberei...

LAPO — Anda, vén! (Axúdalle a poñerse a chaqueta de 

cadros, a de Lapo. Tiran a de Ron ao chan) Así! Sabes que 

non che queda nada mal? Tes planta! Agarda! (No peto da 

chaqueta de Ron atopa a gravata. Ponlla) Aquí está... 

RON — No sé… No sé… (Inseguro. Mira para os lados. 

Mira o reloxo. Ron nota algo no peto da chaqueta, atopa a pisto-

la, sácaa, míraa, gárdaa) Pódenos ver alguén…

LAPO — E quen te vai mirar se aquí non hai nin-

guén? (Retocándolle a gravata) Xa está!

RON — ¿Ya soy?

LAPO — Perfecto!
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RON — Estás seguro de que non hai ninguén mi-

rando?

LAPO — Preferirías que houbese alguén…

RON — É que agora!

LAPO — Así, mejor...

RON — ¿Ya soy?

LAPO — Case... (Dálle o maletín) Agora, si...! E pon 

outra cara, home! (Coma se lle fose a tirar una foto) Así... 

Non... Agora... Quieto... No tan serio... Ahora... (Ponlle a 

tarxeta identificativa na lapela) Listo! Xa es… 

RON — …?

LAPO — Perfecto!

RON — ¿Lo conseguí?

LAPO — Xa es!

RON — E agora que teño que facer?

LAPO — ¡Mandar! ¡Mentir! ¡Matar! ¡Humillar! ¡Sal-

var al Mundo!

RON — Non sei se saberei.

LAPO — Ahora eres alguien. Te respetarán. Será fácil.

RON — Gostaríame parir por última vez… (Mira o 

seu reloxo) Pero... así...!

LAPO — Hai que dar a volta.

RON — Arredor?

LAPO — Arredor!

RON — Coma se nos fósemos.

LAPO — Coma se nos fósemos.

RON — Ron, ¿tú crees que nos descubrirán?
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LAPO — ¿La policía?

RON — Todos.

LAPO — Non se fixarán en ti. Pensarán que es outro. 

Oye, Ron, ¿por qué siempre me llamas Ron?

Silencio.

Todo baixo a luz tenue do farol. Empeza a nevar. O moneco 

vaise cubrindo de neve. Lapo e Ron van saíndo, cada un por un 

lado do escenario, dándose as costas. Detéñense, danse a volta, 

míranse, corren un cara ao outro ata o centro do escenario, abrá-

zanse; quedan abrazados, sen moverse. Vaise apagando o farol.

Cruza o Patinete.

Neva. Escuridade 
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 As cartas.

11 de decembro de 2013

Alfonso,

As miñas máis sinceras grazas por confiar en min 

para ler Lapo e Ron. Foi todo un privilexio acceder a 

ese estado íntimo de escritura previo á oficialidade da 

publicación.

Nas indicación previas sinalas as catro estacións, 

que dun xeito ou outro percorren todo o texto, con cam-

bios non lóxicos que casan de maneira moi efectiva coa 

estética do absurdo que vehicula a obra; por exemplo, 

que ó final, tralos tres grandes bloques, se diga que é 

primavera –que o digan Lapo ou Ron– e que ó pouco 

acabe a obra cunha nevada. Quería comezar por aí, 

porque pensando a nivel xenérico –estamos ante unha 
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traxicomedia– é curioso o que acontece a todos os niveis 

coa repetición na obra, e máis en concreto con algo que 

pode parecer superficial pero que é un suplemento se-

miótico fundamental, as estacións: ciclo tráxico, do que 

é imposible escapar; ou máis ben revolución? ¿Ábrese 

a posibilidade a unha revolución, na que un cambio 

de estacións –digamos, a un nivel non metafórico, un 

cambio xeracional– supón un cambio real na estrutura 

da sociedade ou o inferno paternal no que a infancia se 

desenrola repítese unha e outra vez, tal como acontece 

no texto, cando ó final, Lapo e Ron, son maltratadores 

(maltratadores de Cuco) maltratados (polo pai) e do-

bremente maltratadores (cos pais), etc.? Neste senso, a 

nivel ideolóxico o que máis me interesou do teu texto 

foi o xeito no que aproveitaches as ferramentas do ficcio-

nal e da estética do absurdo para propor un problema 

grave, a miúdo esquecido, pero para propolo dun xeito 

non moralizado, sen construír unha obra de tese –e aí é 

xenial a tensión que estableces coa estética do absurdo, 

inimiga da unidireccionalidade.

Lapo e Ron estimuloume intelectual e emocional-

mente, crítica e humanamente ó máis alto nivel (só hai 

unha parte, a da carta, como che indico despois, que me 

parece que pode desafinar coa tensión de todo o texto). 

Nas varias veces que lin o texto a miña sorpresa e admira-

ción non diminuiu, sobre todo no referente á estrutura do 

texto, á simplicidade da mesma pero ó xeito no que con-
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segues desviar continuamente a liña narrativa, así como 

o horizonte ideolóxico, de escena a escena, creando tran-

sicións que apenas se notan pero que no momento no 

que o texto podería correr o risco de moralizar ábrense 

a unha nova dimensión que fai entrar nunha nova órbita 

de significación todo. É moi importante que para falar 

do que falas –a explotación da infancia, a infancia como 

fetiche sádico dos pais, etc.– vaias construíndo unha rede 

de ambigüidades que toman forma de epidemia –o sexo 

de Lapo e Ron, que ata Ron queira darlle o peito, que 

sexan ex parella, logo que sexan irmáns, logo que vol-

van a ser ex parella co de que se coñeceron nunha festa, 

etc. Tamén, neste senso, paréceme fundamental o que 

acontece coa orixe de Cuco: ¿froito dunha continxencia, 

dun “desliz” como din, ou tamén comprado, froito dun 

ventre de aluguer, etc.? Impresionoume moito todo isto 

porque creo que é a única maneira de tomarse a ficción 

en serio –é dicir, como ficción– e de falar dun problema 

que non se pode circunscribir a factores concretos que, 

digamos, se a túa obra botase man doutra estratexia de 

representación mais realista, tería que acoutar (a propó-

sito, tamén o prodixioso do teu texto é que abre debates 

por todas partes, que non só teñen que ver coa infancia: 

por exemplo o dos ventres de aluguer. Non sei que pen-

sas diso persoalmente, pero a min paréceme un exemplo 

de que o poder sempre o teñen os poderosos: non son 

muller, pero imaxino que vender un parto e nove meses 
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de vida non é comparable a nada máis que á escravitu-

de, e que só se pode facer partindo dunha situación, na 

maioría dos casos, de inferioridade económica absolu-

ta. Eu non dou crédito como algo que naceu, na maior 

parte dos casos, como un modo de explotación de clase, 

pase por progresismo hoxe en día).

Pero ben, todas estas cousas, son cousas que ti ti-

veches que facer intencionalmente, e a un nivel máis 

profundo do que eu probablemente vexa, así que paso 

á parte do texto que me parece que desentoa ou pode-

ría desentoar co resto (por varias razóns, entre elas onde 

estou e, imaxino, a total e absoluta falta de lexitimidade 

como escritor, tendo a ser hipercrítico, así que non me 

fagas caso: moi poucas veces me pasa ler un texto publi-

cado e que non vexa algún cavorco). O caso é que entre 

a páxina 49 e a primeira intervención da 54*, en toda a 

escena da carta, tiven a impresión de que as virtudes do 

texto caen nese intre nun horizonte de predicibilidade 

a varios niveis –nivel da trama, por exemplo, tratándose 

do único caso no que nos atopamos ante unha secuencia 

que se podería derivar loxicamente do anterior, e a nivel 

tamén do discurso ideolóxico, con respecto ó cal o feito 

de que escriban os pais, lles digan que os queren, etc., 

* Nota dos editores: nestas e nas seguintes numeracións de páxina 
que se sinalan ao longo das cartas faise referencia ao manuscrito 
orixinal que Alfonso entregou a David.
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fan de Lapo e Ron un drama ou traxedia de ideas, nese 

momento, quizais demasiado maniqueo. Dicíache isto, 

porque o feito de prescindir deses curtocircuítos de sen-

tido –mesturas de xénero, de filiación, amor non filiativo, 

etc., de contrarios, en definitiva, que constrúen unha ló-

xica propia: o mesmo que acontece coa violencia: os que 

pegan e son pegados, etc.– fai que se perda intensidade 

incluso ó nivel máis literal. De repente, nesa secuencia, 

o texto convértese nunha comedia, case goldoniana, cun 

intercambio de frases entre Lapo e Ron predicible –o xe-

nial de todo o resto é que coa ilóxica do absurdo cons-

trúes unha lóxica que é imposible predicir, pero que can-

do se presenta é obxectiva, verdadeira: maxia ficcional. 

Non sei, ocorréuseme –pero non me fagas caso– que o 

texto sería máis efectivo proporcionándolle un desvío se-

mellante ós que fas –algunha relación co neno e os avós, 

pero vía un disloque de sentido, etc.

Logo tamén hai un pequeno detalle, que che men-

ciono por se acaso. Trátase dunha frase algo longa nun-

ha parte prodixiosa do texto, na páxina 15 cando se di, 

ó final da intervención de Lapo: “Porque nunca existiu 

máis que como farsa nun escenario creado por todos 

para poder sobrevivir como representación do poder e 

da farsa, onde ti eras actor ou actriz e por ese traballo de 

submisión pagábanche, e permitíaseche triunfar, como 

che pasou a ti”. Quizais foi manía miña, pero a forma 

desta frase parecíame que disonaba un pouco, tendo en 
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conta o contexto. Non o contido, senón que a sintaxe da 

frase non está o suficiente fracturada, como no resto, e 

parecese que é unha consigna tópica, das que saen como 

dunha cinta, en lugar de ser unha consigna das que o 

texto produce, recoñecibles como verdadeiras e necesa-

rias pero novidosas (como as da cinta de Krapp).

Outra minucia, que tamén ten que ver mais coas mi-

ñas manías e estado actual, ten que ver co momento no 

que se cita a Ionescu: ese momento está ben, pero non 

sei se non sería máis interesante sacando esa homenaxe, 

a non ser que se xustificase a metarreferencialidade –e 

dígoo en relación coa eficacia de todo o texto, coa ten-

sión que logra crear, co estado tráxico de hipnose que 

suscita que quizais tería un escape de aire nese momen-

to, un pequeno chirrar de bisagras.

Tamén, non sei se co titular Lapo e Ron non estás 

enmaquetando o texto nun tipo de formato moi deter-

minado que o teu escrito supera e leva máis alá –xa que, 

por exemplo, a estética do absurdo que utilizas é purifi-

cada, levada a outro ámbito. Gústame moito o de A co-

media de existir, pero como lector creo que me gustaría 

que ademais de este subtítulo, houbese un titulo máis di-

recto, efectivo, relacionado directa e indirectamente co 

tema do que tratas (e permítome dicirche isto a ti, que 

es mestre en títulos: Mar e Naufraxio, ¿Serán os cisnes que 

volven?, Círculos de auga, todos títulos asombrosamente 

simples e poderosos, títulos que se constrúen en tópicos 
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ou ideas loxicamente asociadas en base a tópicos, nun 

sentido non pexorativo, que arrastran consigo todo un 

poder de significación e producen entorses de poder vía 

a linguaxe, inmobilización de músculos opresores).

E nada máis. O texto de verdade fascinoume. Non 

vou dicir que me sorprendeu, porque me esperaba algo 

ben grande, sobre todo visto o teu virtuosismo para 

conxugar o dramático e o poético dentro da poesía. Esta 

mesma conxunción no drama está asombrosamente lo-

grada, e os momentos de derrape que consegues, vía os 

micromomentos máis poéticos, son memorables.

“Telo todo, menos amor, pero iso non fai falla para 

triunfar, tampouco para sobrevivir, só para vivir, pero vi-

vir non se levou nunca nin se leva...”.

“No sé adónde voy pero debo seguir... ¿Adónde lle-

gan los que siguen?”.

Tería máis cousas que destacar pero paro aquí. No 

caso de que queiras tratar a calquera nivel dalgunha par-

te en concreto, dime ti mellor, e eu estarei encantado de 

darche a miña impresión.

Cal vai ser o futuro do texto? Teatral e editorial? Por 

onde? (Por certo, foi para min tamén moi interesante e 

emocionante ler un texto creado entre unha data previa 

ó meu nacemento e a decembro deste ano).

Vai unha aperta forte,

David
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12 de decembro de 2013

Amigo David, 

Non sabes o que agradezo as túas palabras, canto, 

canto... Agradézoo porque os teus comentarios parten 

do corazón así como dunha análise profunda e sincera 

do texto; confeso que ata a min me descubriches cou-

sas; eu traballo moito co inconsciente, e o que me dis da 

primavera é xenial, o de “maxia ficcional”, como moitas 

veces o que parece absurdo nos leva a unha realidade 

obxectiva que vivimos e da cal nos alimentamos e que 

pode destruírnos, envelenarnos, así o mundo da violen-

cia sobre o cal se constrúen as nosas sociedades e que 

aceptamos... Poderiamos dicir que: un paso máis alá do 

“absurdo” está a “realidade”.
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Podo confesarche que son coma un neno escribin-

do, e déixome levar moito polo inconsciente (poida que 

pola memoria das feridas, tamén pola memoria dun es-

pazo que tentei de protexer sempre: a miña infancia, 

aquela soidade na cal non entendía nada dos maiores, 

a súa violencia, as súas burlas, a súas humillacións...), o 

inconsciente dirixiu sempre a miña vida, xa cando aos 18 

anos me fixo virar radicalmente e meteume no Semina-

rio sacándome da e.f.p. Militar de Madrid, onde estaba 

(e a onde eu fuxira aos 15 anos) e levándome da man 

a estudar filosofía e a descubrir a literatura e as artes, 

a descubrir o humano exiliado; na parte consciente son 

moi tímido, e sempre dubido de todo, inútil, expulsado, 

apartado, e con numerosos medos aínda que conseguira 

saltar moitos muros e fronteiras... 

E concordo contigo no dos “ventres de aluguer”, e 

fixéchesmo ver máis claro aínda.

Que gran sorte o teu reencontro, David... A túa críti-

ca construtiva é do máis fermoso que me pasou, así como 

os comentarios que me fixeches de Dados blancos (“bre-

viario de responsabilidade”, defínelo), pero en Lapsus 

o agradezo infinito porque é un texto de moitos anos 

lidando con el e non saber que facer.

O título orixinal de Lapo e Ron é Lapsus, e igual, se-

guindo os teus comentarios (dime se che parece mellor), 

recupero Lapsus e de subtítulo A Comedia de Existir, xa que 

case todo é unha sucesión de “lapsus”, como ese xogo no 
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cal Ron sempre lle chama a Lapo, na primeira vez, Ron, e 

mesmo lle pon final á obra. Que acertado todo o que dis...

Xa corrixín o do "maniqueísmo" da carta, a ver se 

así che parece ben, e borrei a chiscadela a Ionesco; é, 

tés razón, unha pequena homenaxe aos do "absurdo”, 

Ionesco, Beckett, Adamov, ata a Camus, mais elimino o 

de Ionesco, levas razón, mellor sen homenaxes visibles, 

xa vai implícito; e o da páxina 15, tamén: “Porque nunca 

existiu máis que como farsa nun escenario creado por 

todos para poder sobrevivir como representación do po-

der e da farsa, onde ti eras actor ou actriz e por ese traba-

llo de submisión pagábanche, e permitíaseche triunfar, 

como che pasou a ti”. Este pensei eliminalo, pero que 

che parece substituílo por este: “Xa sei, xa sei, un esce-

nario con funcións maratonianas onde actores e actrices 

representan a farsa da supervivencia e como triunfar na 

vida a cambio de submisión pagada, como che pasou a ti 

que triunfaches”.

Nas páxinas que referenciaches: 15 (aquí substitúoo 

polo que che envío), 49 a 51 (o da carta, eliminei o “ma-

niqueísmo”, e o de Ionesco tamén o elimino). E como 

título, creo: Lapsus (A Comedia de Existir), confeso que é a 

primeira vez que me encerello cun título, xa que polo xe-

ral é o primeiro que acode a min, o título, neste foi Lap-

sus. Ademais penso que xa o título xoga con ese “lapsus” 

que igual é a “existencia”, Lapsus (A Comedia de Existir), ou 

tamén deixar como título: A Comedia de Existir (Lapsus), 
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ai! nunca un título me deu tanto traballo, o mesmo que 

o texto. Grazas.

Grazas pola preciosa canción polaca.

Desexar, para ti e mais Ewa, uns días felices (supoño 

que pasaredes as vacacións en ny), e recibide unha fonda 

aperta de amizade e cariño. 

Alfonso
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14 de decembro de 2013

Alfonso,

Neva en ny, e para min, que vin a neve por primeira 

vez en Polonia ós 23 anos, ou así -–por moito que tivera 

toneladas dela logo en Colorado– sempre é unha ocasión 

excepcional. Así que escribo dende un café, con bafaradas 

de vapor saíndo destas calefaccións prehistóricas que seme-

llan trens doutra época, asubiando e asubiando sen parar.

Fálasme de como saltaches muros e fronteiras, e do 

seminario e do exército... Xusto estas semanas, impúxen-

me como disciplina, para cuestións relacionadas co gon-

gorismo e a miña tese, un bloque de lectura adicado ás 

vita christi, imitatio christi e sobre todo ós exercicios es-

pirituais de Santo Ignacio. Eu míroo todo dende fóra, 
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claro, e buscando conexións en clave ética con fenóme-

nos contemporáneos vía arte da memoria, dispositivos de 

reforma da percepción (Góngora!) pero non deixo de 

quedar abraiado...

Alégrome que che serviran de algo as miñas impre-

sións. O título Lapsus paréceme moi bo, ideal. Creo que é 

o corsé perfecto para coller dentro de si toda a obra, con-

centrala e deixala tamén libre. Do mesmo xeito, os cam-

bios que me dis parécenme moi oportunos, tanto o da 

substitución da frase como os cambios na secuencia da 

carta que, tal como eu o vexo, agora é moi efectiva (ade-

mais, o de “non sexades coma nós” ou algo semellante, 

que non recordo si estaba antes, é agora o que concentra 

toda a tensión que se atopaba antes na tematización do 

conflito que aí se contaba, sendo agora un pico de ten-

sión, de desvelamento, moito máis efectivo porque entre 

outras cousas, creo, amosa máis poderosamente a neci-

dade maternal-paternal que sobrevoaba toda a paisaxe).

Xa me contarás como acaba saíndo entón Lapsus!

E si, este Nadal quedaremos aquí, e virán amigos, 

familia... Imos a Europa cada dous anos, e saltamos 

dun extremo a outro de Europa –dende Vilagarcía ata 

Gdansk– varias veces. Este próximo verán toca, así que a 

ver se tomas algo por aí.

Vai unha aperta forte!

David





 Días lentos. Hikikomori





Á memoria de Belit Silim

Nunha especie de acta notarial, gravada en arxila, Nabushulmlishir 
rexistra de forma oficial os seus dereitos sobre Belit Silim, á cal acaba de 
mercar. Anota escrupulosamente que fixo gravar o seu nome con ferro 
candente na man da moza… A marca posúe tamén valor de símbolo. 
Recórdalle a Belit que ata o día da súa morte os que a rodean a condenan 
á infrahumanidade.

Jean-Michel Deveau

   

 Días lentos. Hikikomori

 Poema escénico
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Escuridade. Silencio. Luz. A actriz, presente en escena co seu col-

chón sobre as costas, forma parte dun montículo de pelotas de papel 

de periódico que a rodea. Está de costas ao público, de forma que 

só se ve o colchón. Recorda. É unha memoria. Voz. Movemento.

Todo ao fin. 

Todo 

No fin. Todo comeza 

No fin. Outra vez.

… Se puidese recordar… 

Aquela Nada, ao Comezo

a caída 

 Algo pasou
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a culpa

recordar… 

levantarme… recordar…

recordar a dúbida 

a dúbida de se caer definitivamente e non levantarme 

ou non volver caer xamais 

decidín caer toda unha tentación a caída no mundo 

se puidese recordar 

o comezo 

o río as árbores… aquela nena vestida de branco con 

zapatos brancos coma una paisaxe a soidade branca a pa-

rede branca os soños brancos todo branco... 

saír… camiñar… 

agora camiño soa no regreso aprendín a camiñar, soa

e a desprenderme da escuridade sen límites 

(mentres tanto…) 

algo pasou…

algo pasou que eu non puiden seguir… 

lampos… coma lóstregos 

esa luz… 
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igual non nacín (é que cada día se me tecen nos ollos 

unhas arañeiras que me fan ser pesada pero moi pe-

sada) 

É estraño, porque ata hoxe. Ata esta mañá. Ata este 

instante. Eu cría que o mundo era real. Como o meu nome. 

Pero. Agora. Esta preguiza. Estas arañeiras. Canto hai que 

todo pasou. Xa. Sen Min. Canto tempo levo así. Neste re-

canto, tecendo. Agora xa non son a mesma. Aquela. Sen 

exterior. A de Onte. A existente. Entre todos. Non, non 

chamo a ninguén. Algo pasou. Algo que eu non puiden 

seguir. Xa non estou no seu Mapa de Posibilidades. A Cita! 

Chegar a esa cita de todos con todos. Todas as mañás. To-

dos os días. Hai unha carga no futuro que eu non podo dar. 

Fato global. Aparto. Pasan. Todos pasan. Quedo. Debería 

seguir. Mais quedo. Deterse un instante. Unha existencia.

Existo… Non existo… Existo… Non existo…

Só existes cando (eles) recoñecen a túa existencia. 

Só existes cando produces.

Porque eles son existencias activas e ti es unha 

existencia anulada. 

Pregunta borrada, Existencia borrada,

Pregunta borrada, Existencia borrada,

Pregunta borrada, Existencia borrada, 

Existencia borrada, Existencia borrada… 
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A miña culpa non é produtiva.

… 

Hoxe 

(Soñei que) Gozaba o prohibido. 

A Besta. 

Ese Goce… A culpa.

Esa burla. El (ese) suplicio. 

Cando… 

De repente, coma un soño, amence. 

E Culpa e Futuro aparecen… xuntas.

E todo se pon en marcha. 

Ir cara a. 

Debería instalarme nese ir cara a. 

Debería… 

Debería… 

Mentiron.

Debería…

Por norma.

Debería…

Ser alguén. 

Debería…

Cústame 

tanto saír... Algo pasou.
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Hoxe soñei que todos gozaban polas rúas prohibidas 

das cidades. Todos gozaban o prohibido. Eu tamén goza-

ba. Soñei. Soa. Na rúa. Pero non había rúas. Nin cidades. 

Levantarme. Gozo, amor. Non. Ti goza. Eu miro. Observo 

o teu movemento inseguro e precipitado. Observo como 

as pedras da cidade gozan coa túa mirada pechada, alta e 

permisiva. Eu miro. Gozo. Gozo en ti. A través de ti. Amo, 

poida, o que non incluíron no meu desexo: o corpo, sen 

culpa. Por iso necesito a túa mirada para ser gozada. 

A caída.

Dúbidas sobre a cidade. 

Nubes. Tormenta.

Hoxe non me levanto.

Gozo, Amor. Non. Ti goza. Eu miro.

Sen dúbida… Algo pasou………………………………

Si.

Vestimos de velocidade… pero seguimos 

naturalmente inertes. 

Veloces. Pero inertes. 

Moléculas inertes que saltan 

ao tempo… para ser. 

Espazos inertes… que xiran… 
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para ser… veloces. 

E non son. 

Tempo. 

Corpos de violencia. 

(Que) Non Son.

Coma min. 

Violencia fracasada.

Lenta. Lenta. Moi lenta.

Porque non hai nada real en nós ata chegar á Au-

sencia, ata Min. E regresar. Regresar á Espera. Á Historia. 

Ese punto onde pasado e futuro tecen un soño aínda 

non realizado, fóra do tempo. Regresar ao oco infantil 

onde me extraviei. E elixir. Volver ser. Ese tempo que xa 

existiu (sen ser habitado) Que foi futuro. Sen presen-

te. E agora regresa dando voltas, en formas de catástrofe 

e confusión. Todos os días regresa ese tempo, coma un 

fantasma. Cada hora. Cada minuto. Cada segundo. Bol-

sas de linguaxe vivo que colgan do teito da Historia coma 

farois de cores nunha Festa de Aniversario que habemos 

celebrar. A Miña Festa. E bailo. Bailo o recordo do que 

virá. Bailo soa. Sedúzome. Porque. Si, houbo. Houbo 

unha vez. Houbo unha vez un lugar cun tempo e unha 

historia que Agora, Hoxe ou Mañá haberá desaparecer. 

E que eu debo recuperar. A Espera. Unha espera sen luz. 

Non hai ninguén na espera, só eu. Excluída. Apartada. 

Cunha preguiza gradual e estremecedora que me con-



113

verte nunha aporei. Sen casa. Sen abeiro. Á intemperie, 

Meu Lear. Eu, a túa esposa. A Ausencia. A Encadeada. A 

da arxila seca e o ferro vermello na pel. Todos os demais 

están na outra espera, na do futuro que lles prometen. 

E van. Fan cola nas escaleiras da Historia, cada vez máis 

altas. 

(Mentres, eu)

Inicio o baile. O baile de ser. 

Ti, Eu. Quen? 

A soidade que baila co sol.

Todo O Que Puiden Ter Sido… 

Si. Ter Sido. Ter Sido. 

E Non É. Pero pode ser. 

Porque é. Si.

Coma min, lenta. Camiñando polo ser.

Porque Son. Si.

Son. Son. Son.

Sen existencia, Aínda.

Pero xa en camiño, como o amor.

O amor, por exemplo. 

O amor é lento, coma min.

A vida é lenta, coma min.

Lenta. Moi lenta. 

Amo… len… ta… mente moi lentamente.

Eu, Lenta (Vivo)
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Teño un eu lento. Unha razón lenta. 

As miñas formas son aínda lentas. 

A miñas mamilas, lentas. 

Os meus abrazos, lentos. 

Os meus pensamentos, lentos. 

Os meus pasos, ao camiñar, lentos. 

Afirmativa. Aquí. Agora. 

Quedo atrás escondida 

entre os meus días lentos. Ser. 

Como as árbores, son lenta. 

Como a vida, son lenta. 

Algo pasou. Aí. No Mundo.

O mundo viste de velocidade. De angustia. E de san-

gue…Trepidante e entolecido, o mundo viste coas súas 

mellores galas, rentable, hábil, e sae pola mañá todos os 

días ao Mundo, sen pel, espido. Veloz.  

CÚSTAME NEGOCIAR A MIÑA FORMA DE SER

Mensaxeiro de si mesmo, o mundo transmítelle 

medo á existencia. 

Contaxioso. 

Si. 
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Teño medo de existir. 

O mundo viste de velocidade. E alóngase. Porque a ve-

locidade alonga o tempo na súa ficción. E se vou rápida es-

tiro, iso queren. Alongo, iso queren. E rompo, iso queren. 

Xa non son. Contaxiada pola velocidade de existir, me des-

trúo. Non podo saír dese espazo asignado, violento. Aí din 

que existo e que me fago muller. Vostede que pensa? Te-

cedora de prezos. Araña social. Non fuxa! Non fuxa! Non 

fuxo, doutor! Só me perdo. Porque as rúas non son as mi-

ñas rúas. As árbores non son as miñas árbores. Os días non 

son os meus días. A chuvia non é a miña chuvia. O sol non 

é o meu sol. A velocidade deformounos; a Vostede tamén. 

Son. Pero non existo. Carezo de existencia real. Son unha 

existencia imaxinaria. En min, sen min. Chego a Ningunha 

Parte. E regreso a min mesma. Cansa. Cos pés destrozados 

de tanto camiñar. Todos os días. Por todas as rúas. De to-

das as épocas. Vertixe salvaxe… onde é que me levas cando 

xa non estou en min, só na túa velocidade? Que sucederá 

cando a velocidade rache e as nosas palabras queden espa-

lladas polo deserto branco sen voz, como unha muller libre 

e encadeada, bela e azul no deserto vermello; como unha 

muller de arxila escrava máis que cede; así construímos a 

escravitude moderna: sexo excitado pero morto, sen voz. 

Non fuxo. Pérdome. 

Entre a multitude…
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Achas de carballo vello crávanse nos meus seios 

de nena. Agora regreso. 

Quixen fuxir (perderme). Pero colléronme.

Eu mesma me collín, colaborei.

Sempre regresamos a nós mesmos. 

Por iso eu… xa non fuxo. Pérdome. 

NÉGASME, REALIDADE, NESA TÚA 

VELOCIDADE QUE NON ALCANZO 

Son. Pero… Pero… Pero… 

Sucedeu que… Aquel día… 

A velocidade destrúe nun tempo récord. A velocida-

de axúdame a ser alguén. Socialmente útil. Socialmente 

alguén, morta. Determe. Deter o crime. A mirada. Che-

gar a tempo. Unha présa estraña nos impide madurar. 

Asfixio. Son velocidade. Vestimos de velocidade. Matá-

monos de velocidade. Xa non somos. Queremos ser. Pero 

non somos. Porque xa estamos noutro lugar que non é 

o noso. A velocidade faime sangrar. Desangro. E perdo 

forzas, adormecida na inercia da destrución. 

E non o vexo. 

E non o vexo. 

E non o vexo. 
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Arrinco a vestimenta veloz imposta que me leva ao 

suicidio en masa. Á violencia en masa. E tremo. Soa. Gri-

to. Grita. Quen? Non puiden seguilos. Silencio, Voz! Ago-

ra son unha linguaxe sen corpo. E camiño embarullada. 

Detéñome. Deteño a linguaxe, o que digo. O común. Esa 

comunicación que non comunica. Que ofrece sinais de 

supervivencia. 

Son herdeira da ausencia 

que me agarda. 

Herdeira do esquecemento. 

E aínda soño 

ser vivida e amada. 

Son levidade (no medo) 

Son levidade 

Son levidade 

Son! Reclamo ser. Pero en realidade non son. 

Eles, rápidos, veloces, 

usurparon o meu espazo de ser. 

Indo… Indo… Indo… 

Pero non chegando nunca.

As flores non son veloces. 

As aves non son veloces. 

Imaxes de ausencia na miña memoria, esquecidas. 

Tempo dunha historia que aínda non se viviu. 

E que eu herdei. E debo contar. 
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O crime é veloz. E nós xiramos, xiramos, xiramos… 

Remuíños de ausencia. Xiramos… Xiramos… Xiramos… 

Vértices de cidades novas. Eu doulle voz. E xesto. E 

movemento. Tan rápidos, Eles! Eu, tan lenta! Onde é que 

chegamos cando dicimos chegamos? Rápidos, suados… 

Atletas do mercado. Onde é que chegamos, Hoxe! Mañá…

TIÑA SEDE, PERO O MUNDO NON TIÑA AUGA

Por fin chegara. 

Aquí ten, Señor, as súas ganancias. 

O meu corpo vestiu de velocidade para chegar 

ata Vostede, a tempo. 

O seu tempo, Señor.

O meu quedou atrás. Cumprín.

O seu tempo, Señor, o meu…

Ímonos, Lentitude. Regresamos. 

Ela queda. 

Vestimos de velocidade. 

Detéñome. 

O seu tempo, Señor. O meu… 

Eu xa quedei atrás, sen min. Non pertenzo ao futuro. 

O futuro non se detén, din. E o presente descansa no meu 

colo, dorme. E eu acaricio a súa fronte, os seus seios…



119

RÍOS DESCALZOS CAMIÑAN POLO 

DESERTO, SECOS 

Tiene usted una enfermedad mortal. 

Non me diga… 

Sí, la de existir. 

Deteño a linguaxe en min. A miña culpa. 

Camiño coa miña cruz a costas. Co meu suplicio.

Cristo (Suplicio) é muller.

Cristo (Suplicio) é a cruz do pracer e dos soños. 

Hoxe desexo toda a preguiza do mundo para ser e 

recuperarme. Ámome na preguiza. Síntome na pregui-

za, descalza, sen nubes. Ámame no tempo que perdo 

amándote, Amor. Porque quedei atrás, sen linguaxe, sen 

tempo, sen desexo, sen amor. E agora teño que… recu-

peralos. Lentamente. Falaban de futuro. E fun tras el, 

correndo. Eramos moitos buscando o futuro. Correndo 

tras o futuro. Famentos. Gritando. Matándonos. Moitos. 

Non nos aceptabamos. Queriamos futuro e vinganza. E 

tivemos que transformarnos en velocidade e violencia 

para ocultar o medo. A velocidade transformounos. Moi-

tos aínda seguen correndo, veloces. 

Pero eu son lenta. M. o. o. i. l. e. n. t. a. 

Inaceptablemente lenta.
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Dúbidas sobre a cidade. Nubes. Tormenta. 

Hoxe non me levanto… 

Gozo, Amor… Non. Ti goza. Eu miro. 

Velocidade… Crime… 

Móvome no regreso. No esquecemento. E non 

acerto en atopar as miñas pegadas. As miñas pegadas 

lentas non coinciden coas miñas pegadas veloces. Xa 

non me recoñezo. Pero regreso. Regreso en busca dos 

soños que tamén quedaron desprendidos do meu cor-

po: marcados. Espida. Regreso. E aínda non atopo nada. 

Un soño convertido en obxecto de peluche. Unha foto-

grafía xa sen desexos, morta. Sombra familiar que non 

recoñezo… 

Ela intentará ir cara atrás. Unha cinta mecánica 

impídello. Xa está instalada no tempo veloz. Esfórzase. 

Xira. Resiste. A cinta do progreso impídelle regresar. 

Os espazos diminutos asfíxiana. A multitude derrótaa. 

A velocidade derrótaa. A contaminación derrótaa. Co-

lle o seu colchón (a súa culpa) e vaise á rúa. Colle a 

súa cruz dos soños e pracer e vaise á rúa. O Suplicio. 

Cristo… 

A Culpa… 

Xulgas. E ignoras.
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Algo pasou… 

 

Todo comeza 

No fin. Outra vez.

Silencio. Fin                         
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“Trouver une forme qui accomode le gâchis,

telle est actuellement la tâche de l'artiste”
(Samuel Beckett)


