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EXCITÁRMONOS

A tentación de sentirnos obxectos, obxecto de desexo. A necesidade de someter á
outra, ao outro, ou de someternos nós mesmos, aos demais e ás nosas propias ansias. A
atracción fatal por escapulirnos do imperio da razón, para caer nas marxes. Ceder ás
tentacións máis libidinosas e penetrar no prohibido. Porque, ás veces, a utopía da
felicidade semella realizarse cando podemos abrir as portas pechas, cando somos honestos
cos nosos instintos e cedemos á práctica de praceres insólitos.

Ata que punto podemos xulgar de “enfermizas” ou “perversas” as necesidades do
ser humano? San Agustín dicía que nada do humano lle era alleo. E a nós? Fuximos da
contaminación, preservámonos, teimamos na profilaxe, no entanto a Señora deste Peep-
Show afirma que “a infección é o principio da vida”. O látego, a submisión sadomaso cos
roles de amo/escravo, a coprofilia, a zoofilia, a éxtase da humillación... son elementos
repudiados, ovellas negras. Posiblemente o espectador queira contar ovellas brancas para
pechar os ollos a esa realidade, que aquí nos sublima Paz, pero os panos do peep-show
ábrense e nós sucumbimos, e ao mirar facémonos cómplices. A fe e a necesidade de crer
nun futuro é outra das pulsións que aborda, de xeito indirecto, o autor na segunda peza da
obra. Nela tamén alude a un aparato, o “redencionador”, apto para limpar a nosa
conciencia, pero a acción fíase por outros macabros camiños, fóra dos lindes da
conciencia, nos que a familia é parodiada e rematada a marteladas.

Que é o que nos excita? A intimidade allea, o reality show, o peep-show, o
voyeurismo? A acción que deseña Jacobo Paz sitúanos na diverxencia dunha percepción
entre morbosa e divertida. O estilo sumamente áxil dos diálogos e a construción de
situacións rocambolescas son ingredientes fundamentais da obra que nos ofrece esta nova
voz da dramaturxia galega contemporánea. Unha dramaturxia que non renuncia á creación
de ficción, de personaxes e de acción, recollendo con mestría os procedementos
tradicionais da forma dramática, pero que achega unha inmediatez e un estilo moi directo
e desenfadado próximo ao do medio televisivo. Sen dúbida, Jacobo Paz, sabe xogar coa
forma dramática e consegue algo que non é nada doado: entreter, divertir, abraiar. Eis o
teatro como peep-show e nós como cómplices dilectos.

Afonso Becerra de Becerreá
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Interior sórdido.
Unha rapaza depila as cellas cun espello de peto.
Sae unha señora.
Fítanse.

RAPAZA: Deberíame pintar máis? 

SEÑORA: Os homes detestan a maquillaxe. Dálles noxo o sabor do lapis de
labios.

RAPAZA: Está certa?

SEÑORA: Tampouco lles gustan as sombras de ollos nin os pómulos pintados. 

RAPAZA: E o rímmel?

SEÑORA: Prescinde do rímmel e das pestanas postizas. Eles procuran mulleres
naturais e espontáneas. 

A señora achégase á rapaza e ólea.

SEÑORA: Apestas.

RAPAZA: Imposíbel. Acabo de me dar unha ducha. 

SEÑORA: Non creo que ese recendo sexa do xel.

RAPAZA: Botei perfume.

SEÑORA: É peor que se cheirases a suor.

RAPAZA: Pois é dunha marca ben coñecida.

SEÑORA: Tanto ten. Un recendo tan intenso fai que se sintan abafados. Odian
os perfumes fortes. 

RAPAZA: Entón, a que teño que ulir?

SEÑORA: Non tes que ulir. Debes ser como unha brisa primaveral que se filtra
até o seu cerebro e atrapa a súa atención. 

RAPAZA: E como vou conseguir iso?

SEÑORA: Camiña segura de ti mesma e quita esas greñas da cara. 

A rapaza afasta as guedellas do rostro.

SEÑORA: O cabelo sempre limpo, laso e por debaixo dos ombros. Nin máis
longo nin máis curto.

A rapaza comproba que non ten o corte axeitado.

SEÑORA: Agora móstrame os pés.

RAPAZA: Os pés?
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SEÑORA: Veña. Non temos todo o día.

A rapaza descálzase e amósalle os pés.

SEÑORA: Moi fermosos. Debes mostralos. Que se vexan. As cousas bonitas hai
que lucilas.

RAPAZA: Que quere, que vaia descalza? 

SEÑORA: Non é necesario. Usa sandalias de tacón alto. 

RAPAZA: Algunha cor en especial?

SEÑORA: Que sexan negras. O negro sempre é a mellor opción. 

RAPAZA: Entón, gústanlle os meus pés?

SEÑORA: Coido que son axeitados.

RAPAZA: Pois a min sempre me desgustou telos tan pequenos.

SEÑORA: Aos homes encántanlles.

RAPAZA: E iso por que será? 

SEÑORA: Son un sinal de submisión. Ah, nunca uses plataformas. 

RAPAZA: Parécenlle feas?

SEÑORA: Horríbeis. Todos prefiren os zapatos de tacón. 

RAPAZA: E ben altos. 

SEÑORA: Que non superen os doce centímetros. 

RAPAZA: Por que doce?

SEÑORA: Non deben ser máis grandes que o seu pene.

A rapaza ri.

SEÑORA: O máis importante da roupa é que marque a cintura. Ti fas aeróbic?

RAPAZA: Fago, si.

SEÑORA: Cantas veces á semana?

RAPAZA: Dúas ou tres. Depende do tempo que teña.

SEÑORA: Levanta a saia.

A rapaza fica inmóbil.

SEÑORA: Veña. Quero verche as coxas.

A rapaza sobe a saia e deixa ver as coxas.
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SEÑORA: Ben. Tes boas pernas. Encárgate de que todos as miren. 

RAPAZA: E que fago? 

SEÑORA: Usa vestidos curtos, dunha peza. Son infalíbeis.

RAPAZA: Como de curtos?

SEÑORA: Unha man por enriba dos xeonllos. 

A rapaza pon a man sobre os xeonllos e sobe a saia. 

RAPAZA: O vestido tamén debe ser negro?

SEÑORA: Por suposto. 

RAPAZA: E ben escotado, claro.

SEÑORA: Non moito. É preferíbel que amoses as costas.

RAPAZA: Non lle gustan os meus peitos?

SEÑORA: A min parécenme preciosos, pero as festas son competicións de
bustos. Todas as mulleres pretenden ter as tetas máis voluminosas. Se queres
ter algunha posibilidade, terás que ofrecer outra cousa.

RAPAZA: E que posibilidades vou ter mostrando o lombo?

SEÑORA: Os homes non están acostumados a velo espido. Chamarás a
atención. Garántocho.

RAPAZA: Está ben. Farei o que di. Mercarei un vestido deses. 

SEÑORA: Entón tamén terás que comprar unha tanga e esquecerte do
axustador. 

RAPAZA: Non lle parece erótico?

SEÑORA: Coida da estabilidade dos seos, pero é unha prótese. Os homes
agradecerán que non o leves mentres estás con eles. 

RAPAZA: Vostede cre?

SEÑORA: Unha das cousas que máis lles presta é ver a mamila avultada baixo
a tea do vestido.  

RAPAZA: Pois a min, co frío, póñenseme duras deseguido.

SEÑORA: A min tamén. E iso encántalles. Pensan que estamos excitadas. 

RAPAZA: E se levo un top, podo poñer pantalóns? 

SEÑORA: Xa che dixen que coas pernas que tes deberías usar saia. 

RAPAZA: Entón, nunca podo levalos?
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SEÑORA: Só se che quedan axustados. E nada de pantalóns frouxos, de talle
baixo ou de campá. Teñen que se cinguir as nádegas. 

RAPAZA: Está ben.

SEÑORA: Vexo que non tes buratos nas orellas. 

RAPAZA: É que a miña nai non lle pareceu que...

SEÑORA: Si. Moi ben. Pero ti que pensas?

RAPAZA: Eu hai anos que quero facelos. 

SEÑORA: Pois perfórochos e asunto amañado.

RAPAZA: De verdade?  

A señora tira unha pistola perforadora do peto.

SEÑORA: Eu fágoche un burato en cada orella, pero tes que me prometer que
non vas facer máis. E nada de piercings.

RAPAZA: Prométollo.

SEÑORA: Achégate.

A rapaza aproxímase con temor.
A señora colócalle a pistola perforadora no lóbulo dunha orella.

RAPAZA: Vaime doer?

SEÑORA: Ti que cres?

RAPAZA: Espero que non.

A señora preme o gatillo.
A rapaza berra de dor.

SEÑORA: Dá a volta.

RAPAZA: Non sei se isto é boa idea.

SEÑORA: Agora xa tes un. Só falta outro.

A rapaza dá a volta.

RAPAZA: Pero amodo, eh?

A señora colócalle a pistola perforadora no lóbulo da outra orella.
Preme o gatillo. 
A rapaza berra de dor.

SEÑORA: O tamaño dos pendentes que non pase do centímetro cadrado. 

RAPAZA: E iso por que?
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SEÑORA: A elegancia está na discreción. Así que nada de figuras ou cruces. Un
aro ou unha esfera pequena. E que sexan de ouro. 

RAPAZA: E aneis podo levar? 

SEÑORA: Máximo un en cada man. 

RAPAZA: Só?

SEÑORA: Poderás levar dous cando che regalen o de compromiso. E nada de
colgantes nin de escravas. De ningún tipo.

RAPAZA: E reloxo?

SEÑORA: Ti nunca debes ter présa. Así que tampouco o precisas. 

RAPAZA: Algo máis?

SEÑORA: Sorrí sempre. 

RAPAZA: De acordo.

SEÑORA: Faino.

A rapaza sorrí e amosa os dentes.

SEÑORA: Coa boca pechada, por favor. 

A rapaza sorrí sen amosar os dentes.

SEÑORA: Perfecto.

RAPAZA: (Xesticulando coas mans.) Isto é insoportábel. 

SEÑORA: Non xesticules coas mans. É tan vulgar...

RAPAZA: Teñen que ficar inmóbeis?

SEÑORA: Non sempre. Cando sentes podes enredar o pelo entre os dedos,
acariñarte os brazos ou tocarte as meixelas. Iso sempre resulta.

A rapaza baixa a cabeza.

SEÑORA: Que ocorre?

RAPAZA: Serei quen de lembrar todo?

SEÑORA: Por suposto. E a cabeza ben alta. 

A rapaza ergue a cabeza.

SEÑORA: Algúns quereranche contar cousas da súa vida. Cando iso ocorra concéntrate
nos seus ollos. Debes parecer interesada. Así que non deixes vagar a mirada. 

RAPAZA: E non lles resultará molesto?
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SEÑORA: Teñen tan pouco costume de que reparen neles que ao principio
estarán intimidados, pero se lles sorrís farás que se sintan cómodos. 

RAPAZA: E se imos de camiño a algures, como fago para lle mirar aos ollos?

SEÑORA: Abonda con que collas a súa man entre as túas. 

RAPAZA: Iso gústalles?

SEÑORA: Claro. É o xeito de lles dicir aos demais que es súa.   

RAPAZA: (Saíndo.) Os seus consellos vanme ser de moita axuda.

SEÑORA: Xa te vas?

RAPAZA: Era canto precisaba.

SEÑORA: Se queres comprobar o teu nivel pódote pór a proba.

RAPAZA: Quéreme facer un test?

SEÑORA: Non prefires levar á práctica o que aprendiches?

RAPAZA: Á práctica?

SEÑORA: Logo desta clase tiña cita cun cliente. Por que non o atendes ti?

RAPAZA: Eu non son unha puta.

SEÑORA: Isto non conta. Forma parte da túa aprendizaxe. É preciso para ver
como aplicas os conceptos teóricos.

RAPAZA: Está de broma?

SEÑORA: Mira, este negocio está saturado. Entre as emigrantes e as
drogadictas acaparan o mercado. E hai moita intrusión: universitarias,
desempregadas, amas de casa... Abre un xornal e verás que somos
demasiadas. Case non queda sitio para as vocacionais coma min. Así que non
penses que te quero meter na prostitución mediante enganos, porque o que
sobran son candidatas.

RAPAZA: Perdoe. Eu... 

SEÑORA: Déixao. Non pasa nada.

RAPAZA: Ten razón. Fareino.

SEÑORA: Así se fala!

RAPAZA: Pero, antes... Pódolle facer unha pregunta persoal?

SEÑORA: Claro.

RAPAZA: Cantos homes lle propuxeron matrimonio?
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SEÑORA: Iso importa? 

RAPAZA: Foron moitos?

SEÑORA: Os clientes fican satisfeitos do meu traballo e séntense culpábeis.
Dalgún xeito cren que teñen a obriga moral de me sacar da rúa. 

RAPAZA: Da rúa? Xa me gustaría a min ter a súa casa. 

SEÑORA: Para iso terás que traballar tanto coma min. 

Soa a campaíña.

SEÑORA: E xa verás que non é doado.

A señora vai abrir a porta.
A rapaza agarda nunha esquina. 

SEÑORA: Pase, por favor. 

A señora regresa seguida dun home.

SEÑORA: Pode sentar.

HOME: Ficarei de pé.

SEÑORA: Como prefira. Unha copa?

HOME: Non bebo alcol.

SEÑORA: Quere un zume de laranxa?

HOME: Natural?

SEÑORA: Por suposto.

HOME: Sería posíbel ver como o fan?

SEÑORA: Non hai ningún segredo. Temos un espremedor.

HOME: Manual ou eléctrico?

SEÑORA: Pode elixir.

HOME: Manual.

SEÑORA: De acordo.

HOME: Farao vostede?

SEÑORA: Temos xente máis cualificada. Fíxese. 

A señora sinala á rapaza.
O home achégase e obsérvaa con curiosidade.
A rapaza sorrí sen amosar os dentes.
O home retorna onde a señora.
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SEÑORA: Que lle parece?
HOME: Semella un anxo.

SEÑORA: Non é máis que unha muller. Pódelle zoupar.

HOME: Non son tan miserábel. 

SEÑORA: Tortúrea. Amóselle do que é capaz.  

HOME: Quen pensa que son? 

SEÑORA: Aí ten o seu xoguete. Entretéñase. 

HOME: Non podo.

SEÑORA: Mírea ben. 

HOME: É tan fermosa...

SEÑORA: Achéguese e dígalle que lle quere cuspir.

HOME: O que?

SEÑORA: Primeiro farase a ofendida, e despois iralle detrás.

HOME: Como pode falar así? É horríbel.

SEÑORA: Pero certo.

HOME: Ten razón. A súa arrogancia é un insulto.

O home achégase á rapaza.

HOME: Mereces ser castigada.

RAPAZA: Desculpe?

HOME: Cala a boca. Estúpida. 

O home vaise frustrado para a esquina contraria.
A señora achégase á rapaza.

SEÑORA: Tes fachenda de máis.   

RAPAZA: Eu non fixen nada.

SEÑORA: Non abonda con ser receptiva e estar disposta. Debes tomar a
iniciativa.

RAPAZA: E todo iso con humildade.

SEÑORA: Por suposto. Este cliente odia a arrogancia.

RAPAZA: Quere sometemento. Como todos.
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SEÑORA: Non sexas insolente e vai onda el.  

A rapaza achégase ao home.
Axeónllase e bícalle os zapatos, a roupa, as mans, o peito... 
Cando o vai bicar na boca, o home detena.

HOME: Teño unha infección nos labios. 

RAPAZA: Contáxiame.

HOME: Estás tola?

RAPAZA: Non te decatas? Son túa. 

HOME: De que falas?

RAPAZA: Son túa. Túa para sempre.

HOME: Vaite e déixame en paz. 

A rapaza afástase do home.
A señora impídelle fuxir. 

SEÑORA: Renuncias?

RAPAZA: Que quere que faga?

SEÑORA: Coñézoo e sei porque actúa así. 

RAPAZA: Eu tamén. Goza a me martirizar.

SEÑORA: Non. Ese home sofre máis que ninguén. 

RAPAZA: Entón, por que o fai? 

SEÑORA: Cre que o castigo resulta excitante. 

RAPAZA: Alguén debería educalo.

SEÑORA: Faino ti.

RAPAZA: Eu?

SEÑORA: Si. Nunca tiveches un can?

RAPAZA: Un can? Non.

SEÑORA: A min regaláronme un. Ensineille onde podía facer as necesidades
zoscándolle nos fociños. 

RAPAZA: E?

SEÑORA: El tamén é un animal doméstico. Consegue o seu respecto e será
teu.   

RAPAZA: Pediume que me fose. 
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SEÑORA: Pero agradecerá que volvas. 
A señora entrégalle un látego á rapaza.

SEÑORA: Pídelle que o use contra ti.

A rapaza achégase ao home co vergallo.

RAPAZA: Tome. 

O home colle o látego.

HOME: Non me mires así. 

RAPAZA: Como? 

HOME: Xa sabes... Así.

RAPAZA: Pero...

HOME: Muda esa mirada.

RAPAZA: Non sei.

HOME: Pecha os ollos se non queres que chos arrinque e te penetre polas
cuncas baleiras.

Ela pecha os ollos.

RAPAZA: Así?

HOME: Preme as pálpebras. 

A rapaza obedece.

HOME: Máis. Como se as tiveses cosidas.

Ela esfórzase.

HOME: Impuxéchesme un castigo cruel.

O home zorrégalle á rapaza co látego.
A rapaza berra de dor.

HOME: Déixate de lamentos.

O home zorrégalle de novo.
A rapaza volve berrar de dor.

HOME: Desexabámolo os dous.

O home zorrégalle á rapaza por terceira vez.
Ela soporta a dor en silencio.
Cesan os lategazos. 

RAPAZA: Por que paras?
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HOME: Quérote tanto...
RAPAZA: Continúa e faime feliz.

HOME: Sinto unha especie de vertixe... 

O home tira o látego ao chan. 

RAPAZA: Que fas?

HOME: Recolle o vergallo e lámbeo. 

A rapaza recolle o látego e pásalle a lingua. 
O home afástase.

RAPAZA: Onde vas?

HOME: Non sei.

O home sae.
A rapaza comeza a chorar.
A señora achégase a ela.

SEÑORA: Acouga. Non te amoles.

RAPAZA: Por que se foi?

SEÑORA: É algo ao que te debes acostumar.

RAPAZA: Non teño porque aturar iso.

SEÑORA: Por suposto que non. Se o prefires podes ficar soa para sempre. 

RAPAZA: Non todos os homes son así.

SEÑORA: Ti cres?

RAPAZA: Vostede coñecíao. Dixo que era un cliente de confianza.  

SEÑORA: Ese home é un amante magnífico.

RAPAZA: Quéreme deixar en evidencia?

SEÑORA: Non. Seino porque estou casada con el. 

RAPAZA: O que?

SEÑORA: Ese era o meu marido.

RAPAZA: E sabe que vostede...?

SEÑORA: Foi el quen me incitou á prostitución.

RAPAZA: Non o podo crer.

SEÑORA: Excítalle que outros paguen por algo que el pode conseguir gratis.
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RAPAZA: E a vostede non lle importa?
SEÑORA: A nosa felicidade baséase niso. 

RAPAZA: É enfermizo.

SEÑORA: A nós custounos moito chegar a este equilibrio. 

RAPAZA: Pero, ten que haber outro xeito de se relacionar.

SEÑORA: Talvez para outros...

RAPAZA: Pensa seguir así?

SEÑORA: É tarde de máis para cambiar. 

RAPAZA: Están tolos. Deberían ir a un psicólogo.

SEÑORA: Xa fomos. E o meu home convenceuno para que se deitase comigo.
Agora o psicólogo é un cliente máis.

RAPAZA: Pero, como fixo para chegar a esta situación? 

SEÑORA: Eu quería achar o límite. Saber do que era capaz. 

RAPAZA: E descubriuno.

SEÑORA: Descubrín que a verdadeira intimidade agóchase trala humillación.

RAPAZA: Fala así para se consolar.

SEÑORA: Era o meu destino. 

RAPAZA: Como o pode saber?

SEÑORA: O día da nosa voda, ao entrar na igrexa, reparei que o Cristo choraba
bágoas de sangue.

RAPAZA: Viuno alguén máis?

SEÑORA: Non, pero durante a cerimonia eu escoitábao falar desde a súa cruz.

RAPAZA: Que lle dicía?

SEÑORA: Quería que fixese evanxeo do meu corpo.  

RAPAZA: Como?

A señora tira un cravo do peto.

SEÑORA: Ves este cravo? 

RAPAZA: Vexo. 

SEÑORA: Cristo pediume que o arrincase dos seus pés e escribise con el sobre
min.
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RAPAZA: E vostede fíxoo?
SEÑORA: Por suposto.

RAPAZA: Pero ese cravo está enferruxado.

SEÑORA: A infección é o principio da vida.

RAPAZA: Non entendo.

SEÑORA: El inoculoume o virus. 

RAPAZA: O virus?

SEÑORA: Deume o seu xerme e propagouse até o útero.

RAPAZA: Quere dicir que...?

SEÑORA: O meu corpo está habitado.

RAPAZA: Polo Espírito Santo? 

SEÑORA: Polo seu fillo.

RAPAZA: Como sabe que é seu?

SEÑORA: O meu home é estéril. 

RAPAZA: E el, que pensa disto?

SEÑORA: A última noite que nos deitamos xuntos fixo as súas necesidades na
cama.

RAPAZA: Mollou as sabas?

SEÑORA: Non.

RAPAZA: Entón?

SEÑORA: Espertei entre excrementos.

RAPAZA: Agh!

SEÑORA: Estaba tan sorprendida que tiña que comprobar que era certo. 

RAPAZA: E que fixo?

SEÑORA: Tomei unha mostra coa man. Era un anaco sólido que xa estaba frío.
Leveino ao nariz e ulino. Non había dúbida. Era merda. Entón sentín o desexo
de probala e metina na boca.

RAPAZA: Que noxo!

SEÑORA: Tiven unha arcada, pero logrei reprimir o vómito e tragar.  

RAPAZA: Pero, houbo un tempo en que vostedes estivesen ben?
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SEÑORA: O certo é que nunca estivemos mellor. 
RAPAZA: Como pode dicir iso?

SEÑORA: Agora entendémonos. Entre nós hai auténtica comunicación. 

RAPAZA: A iso lle chama comunicación?

SEÑORA: El practica praceres insólitos e eu poderei ser nai. Somos honestos
cos nosos instintos. 

RAPAZA: Sinceridade absoluta.

SEÑORA: Podes ser todo o cínica que queiras, pero vouche dicir algo: o único
que me preocupa é a nosa  felicidade.  

RAPAZA: Dubido moito que con esa vida poidan ser felices.

SEÑORA: Xa o somos.

RAPAZA: Imposíbel.

SEÑORA: Pode que os demais achen desprezábel a nosa conduta, pero eu non
presto ouvidos aos comentarios da xente. 

RAPAZA: Dáme mágoa.

SEÑORA: Ti a min tamén. 

RAPAZA: Por que?

SEÑORA: As túas fantasías aínda se alimentan dos contos de fadas da túa
nenez. 

RAPAZA: Iso non é certo.

SEÑORA: Dime, que querías ser de maior?

RAPAZA: Eu?

SEÑORA: Avergóñaste da nena que fuches?

RAPAZA: Non.

SEÑORA Entón, a que agardas para me dar unha resposta? 

RAPAZA: Eu... Quería ser actriz.

SEÑORA: Actriz?

RAPAZA: É certo. Fantasiaba con ser a protagonista de películas de amor.

SEÑORA: E aínda o queres ser.

RAPAZA: Si.
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SEÑORA: Mentira!

RAPAZA: Prométollo.

SEÑORA: Entón, por que non fas nada por conseguilo?

RAPAZA: Coido que non teño talento.

SEÑORA: Pero gustaríache ser actriz?

RAPAZA: Claro. 

SEÑORA: Pois eu pódoche ofrecer un papel...

RAPAZA: Onde?

SEÑORA: Nunha película.

RAPAZA: Nunha historia de amor?

SEÑORA: Claro. Todas as historias son historias de amor.

RAPAZA: E que teño que facer para conseguir o traballo?

SEÑORA: Aceptar.

RAPAZA: Así, sen máis?

SEÑORA: Que ten de estraño?

RAPAZA: Semella moi doado.

SEÑORA: Se o prefires, podemos complicalo.

RAPAZA: Non, non. Pero sorpréndeme que vostede teña tanto poder de
decisión.

SEÑORA: Cando unha mesma é a produtora e a directora do proxecto, acabas
por ter certo predicamento...

RAPAZA: E a historia non é súa?

SEÑORA: Do meu marido.

RAPAZA: Do seu marido?

SEÑORA: Si. Do home do látego.

RAPAZA: E di que é unha historia de amor?

SEÑORA: E ben fermosa, por certo. 

RAPAZA: Non terá o guión por aí?

SEÑORA: O guión?
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RAPAZA: Para preparar o papel...

SEÑORA: Entón, aceptas?
RAPAZA: Non podo desaproveitar unha oportunidade coma esta.  

SEÑORA: Regreso agora mesmo.

A señora vaise.
A rapaza pasea nerviosa.
A señora regresa co guión. 

SEÑORA: Aquí está.

A señora entrégalle o guión á rapaza.

RAPAZA: (Lendo.) «Ás catro patas».

SEÑORA: Ese é o título.

RAPAZA: Ten forza.

SEÑORA: A que si? 

A rapaza pasa unha páxina.

RAPAZA: (Lendo.) Sinopse.

SEÑORA: Iso vén sendo o resumo.

RAPAZA: (Lendo.) «Unha rapaza descobre que o seu can foi encerrado na
canceira municipal pola laceira, unha atractiva muller».

SEÑORA: Esa son eu.

RAPAZA: (Lendo.) «Para recuperar a súa mascota a rapaza deberá superar
unha dura proba: manter relacións sexuais con todos os cans da canceira».

A rapaza mira estrañada cara á señora.

SEÑORA: Continúa.

RAPAZA: (Lendo.) «Trala experiencia, a rapaza descubrirá que entre ela, a
laceira e os cans xurdiu o verdadeiro amor».  

SEÑORA: Que che parece?

RAPAZA: Non sei que dicir.

SEÑORA: Impresionante, verdade?

RAPAZA: Sen dúbida. 

SEÑORA: Queriamos que a mensaxe quedase clara.

RAPAZA : A mensaxe?
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SEÑORA: Si, que o sexo é o medio de se redimir. 

RAPAZA: E os cans?
SEÑORA: Os cans son a metáfora dos oprimidos. 

RAPAZA: E teño que foder con eles? 

SEÑORA: Si, si. Iso é innegociábel. 

RAPAZA: Pero eu nunca estiven con un.

SEÑORA: Ti tranquila. Abonda con colocar un calcetín en cada pata. 

RAPAZA: Un calcetín?

SEÑORA: Si. Para que non te poida rabuñar sen querer. 

RAPAZA: Ah, claro.

SEÑORA: Despois estenderemos unha toalla no chan, para que non se manche
o parqué.

RAPAZA: E logo de que se vai manchar?

SEÑORA: De que vai ser? Dos fluxos do can.

RAPAZA: Solta moitos?

SEÑORA: Producen seis veces máis esperma que un home. Así que imaxínao ti
mesma. 

RAPAZA: Seis veces?

SEÑORA: Si. E o mellor é que, como teñen unha temperatura corporal superior
á nosa, está moi quente.

RAPAZA: E iso é agradábel? 

SEÑORA: É xenial. 

RAPAZA: Tanto como cun home?

SEÑORA: Aínda máis. 

RAPAZA: Pero é antinatural.

SEÑORA: Será. Pero todas as que proban, repiten. 

RAPAZA: Vostede cando comezou?

SEÑORA: Cando tiña quince anos.

RAPAZA: A esa idade, eu aínda xogaba con bonecas.

SEÑORA: Pois xa é hora de recuperar o tempo perdido, non cres?

22



RAPAZA: E que imos facer?

SEÑORA: Para comezar, sexo oral.

RAPAZA: Teño que lla chupar?

SEÑORA: Non. Será el quen cho faga a ti.

RAPAZA: A min?

SEÑORA: Nunca cho fixeron?

RAPAZA: Si...

SEÑORA: E que tal?

RAPAZA: En realidade, só foi unha vez.

SEÑORA: Non che gustou? 

RAPAZA: Non sei.

SEÑORA: Como que non sabes?

RAPAZA: O tipo cansou axiña.

SEÑORA: Pois co can non vas ter ese problema.

RAPAZA: E logo?

SEÑORA: Para eles lamber é algo natural. Teñen os músculos adestrados. E
como a lingua é máis áspera... 

RAPAZA: É mellor?

SEÑORA: Xa o comprobarás.

RAPAZA: Algunha diferenza máis?

SEÑORA: A paixón coa que o fan. Ningún home se lles pode comparar. 

RAPAZA: A ver se con tanta énfase me vai desgarrar os labios...

SEÑORA: Non che vai pasar nada.

RAPAZA: Pero seguro que teño que me botar marmelada. A que si?

SEÑORA: Se che fai ilusión bótaa, pero non é necesario. Aos cans o olor da
nosa vaxina resúltalles atractivo. Recórdalles ao das femias da súa especie.  

RAPAZA: Ulimos igual que as cadelas?

SEÑORA: Só cando están en celo. 

RAPAZA: Iso que significa? 
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SEÑORA: Que para os cans as mulleres sempre estamos en celo.

RAPAZA: E terei que deixar que me monte?

SEÑORA: Claro. Pero podes decidir como te vas situar. 

RAPAZA: E logo cantos modos hai?     

SEÑORA: Tantos como se che ocorran. Pero o máis sinxelo é estar deitada, coa
cabeza do can entre as pernas. Permíteche ter o control da situación. 

RAPAZA: Pero é cómodo, non?

SEÑORA: Pode selo se colocas unha almofada á altura dos cadrís.

RAPAZA: Entón, eu déitome e o can xa sabe onde ten que ir, non?

SEÑORA: Podes axudalo separando os labios. Para deixar exposto o clítoris e
que a súa lingua chegue máis fondo. 

RAPAZA: E se me quere montar antes de tempo, que fago?

SEÑORA: Pechar as pernas.

RAPAZA: E se estivese ás catro patas?

SEÑORA: Terías que te axeonllar. É o único xeito de deixar os xenitais fóra do
seu alcance.

RAPAZA: Creo que será mellor que me deite.

SEÑORA: Como prefiras. Pero ás catro patas tes unha vantaxe.

RAPAZA: Cal?

SEÑORA: Tamén che lamberá o cu.

RAPAZA: Iso nunca mo fixeron.

SEÑORA: Pois é unha sensación marabillosa. Non hai nada como unha lingua
húmida a penetrar no ano. 

RAPAZA: Se está tan ben, terei que probalo.

SEÑORA: Entón debes estremar a hixiene. 

RAPAZA: A do can?

SEÑORA: A túa. Non ves que podes enfermar?

RAPAZA: Por me dar unhas lambetadas?

SEÑORA: Se non tes o cu ben limpo as bacterias dos excrementos acabarán na
vaxina e terás unha infección.
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RAPAZA: Non pensara niso. 

SEÑORA: Pois hai que ter un pouco de cabeciña. Que xa non es unha nena. 
RAPAZA: Teño unha dúbida.

SEÑORA: Pois veña, pregunta.

RAPAZA: O pene ten o mesmo tamaño que o dun home?

SEÑORA: Depende da raza do can. 

RAPAZA: Pero, canto mediría un dos máis grandes?

SEÑORA: Dos máis grandes? Uns vinte centímetros.

RAPAZA: Vinte centímetros!

SEÑORA: Paréceche moito? 

RAPAZA: Non, non. E de que raza sería?

SEÑORA: Pois por exemplo, o gran danés.

RAPAZA: E o que a ten máis pequerrecha?

SEÑORA: O cocker.

RAPAZA: A ese canto lle mide?

SEÑORA: Cinco centímetros. 

RAPAZA: Cinco? Pobriño. E a do pastor alemán?

SEÑORA: Queres facelo cun pastor alemán?

RAPAZA: Non. Só é por curiosidade. 

SEÑORA: Xa.

RAPAZA: É que unha amiga ten un.

SEÑORA: Pois a eses débelles medir quince centímetros. 

RAPAZA: Aínda son.

SEÑORA: Tanto ten que sexan quince, vinte ou cinco. 

RAPAZA: Para vostede non sei. Para min non é o mesmo.

SEÑORA: Quero dicir que a vaxina se adapta. 

RAPAZA: Nin que fose de goma. 

SEÑORA: Ti oíches falar do fist fucking?

RAPAZA: Fist fucking?
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SEÑORA: Métenche o puño até o pulso. 

RAPAZA: E non doe?

SEÑORA: Se cho fan ben dá moito pracer. 

RAPAZA: Até o pulso?

SEÑORA: Non o cres?

RAPAZA: A vostede fixéronllo?

SEÑORA: A ti que che parece?

RAPAZA: Que si.

SEÑORA: Entón, para que preguntas?

RAPAZA: E entroulle ben?

SEÑORA: Antes tiven que dilatar.

RAPAZA: Durante moito tempo?

SEÑORA: Catro ou cinco horas.

RAPAZA: Nin que fose parir.

SEÑORA: Pois debe ser algo parecido, porque a cabeza dun acabado de nacer
non é máis grande que un puño. 

RAPAZA: Dáme dor só de pensalo.

SEÑORA: Pois imaxina como me deixaron o corpo... 

RAPAZA: Cale, cale.

SEÑORA: En fin, volvamos aos cans.

RAPAZA: Aínda hai máis? 

SEÑORA: Ti queres estar informada, si ou non?

RAPAZA: Si, si. 

SEÑORA: A ver, onde quedaramos?

RAPAZA: No pene.

SEÑORA: Ah, si. O pene. O pene está dentro dunha bolsiña que levan pegada
ao ventre. Cando teñen unha erección, sáelles para fóra. 

RAPAZA: E unha vez fóra, como se fose un home.

SEÑORA: Non, non.
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RAPAZA: Non?

SEÑORA: Nin se che ocorra tocalo.

RAPAZA: E logo?

SEÑORA: O pene dos cans non ten prepucio. Así que o tronco é moi sensíbel.
Se lle queres facer unha palla tes que lle dar unha masaxe no forro.

RAPAZA: No forro?

SEÑORA: Si. No forro, na bolsiña. E se ves que o bulbo comeza a inchar non te
asustes. É normal.

RAPAZA: Que bulbo?

SEÑORA: Na base do pene teñen un bulbo que crece segundo se aproxima ao
orgasmo. 

RAPAZA: E iso para que é?

SEÑORA: Os cans teñen un período moi breve de fecundidade. Cando foden, o
bulbo ínchase e o pene fica atrapado no interior da vaxina. Así, por moito que se
movan, o seme deposítase dentro. 

RAPAZA: Vaia, que curioso.

SEÑORA: Por aí circulan historias de mulleres que chegan a urxencias
enganchadas a un can, incapaces de se separar. Todo iso son mentiras. Lendas
que inventan os homes.

RAPAZA: Divírtelles inventar falacias?

SEÑORA: Non, pero teñen medo de que os abandonemos. Que convertamos
aos cans nos nosos amantes.

RAPAZA: Entón, o bulbo ínchase pero eu non fico enganchada.

SEÑORA: Ficas enganchada, pero só un chisco. 

RAPAZA: Canto?

SEÑORA: Até que se corra. Logo o bulbo desínflase e o pene sae sen
dificultade. 

RAPAZA: Está certa?

SEÑORA: Como se non o tivese probado...

Entra o home.

HOME: Quere ser a protagonista da película?

SEÑORA: Por suposto.
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HOME: Ben, pois ímoslle facer a proba.

RAPAZA: Ela dixo que non era necesario.

HOME: Non é por nós. É polo convenio. Para traballar tes que sacar o carné de
actividades artísticas.

RAPAZA: E como se consegue?

HOME: Superando dous exames. 

SEÑORA: Comezaremos polo teórico.

HOME: Son dez preguntas.

SEÑORA: Cada acerto suma un punto.

HOME: Se consegues cinco puntos estás aprobada.

SEÑORA: E poderás facer o exame práctico.

HOME: Primeira pregunta.

SEÑORA: En que consiste un hawaiano sensitivo?

A rapaza fica pensativa.

SEÑORA: Non o sabes?

RAPAZA: Agarde, agarde.

SEÑORA: O tempo pasa...

RAPAZA: Téñoo na punta da lingua.

HOME: Non podemos esperar máis. 

SEÑORA: Contesta algo.

RAPAZA: Non sei.

SEÑORA: A resposta correcta é: en percorrer todo o corpo coa xema dos dedos
e rematando cunha masturbación.

HOME: Que mágoa.

SEÑORA: Pero non te desanimes. 

HOME: Aínda quedan moitas preguntas.

SEÑORA: Imos coa seguinte. 

HOME: Como definirías a masaxe prohibida?

RAPAZA: Estimulación corporal efectuada cun vibrador que remata cunha
felación.
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SEÑORA: Correcto!

HOME: Xa tes o teu primeiro punto. 
SEÑORA: Só necesitas catro máis para aprobar.

HOME: Agardamos que o consigas.

SEÑORA: Como se realiza unha lavativa? 

RAPAZA: Practicando unha ou varias irrigacións no ano.

HOME: Estás certa?

RAPAZA: Si, si.

SEÑORA: Resposta incompleta!

RAPAZA: Pero...

SEÑORA: Hai que rematar o servizo cunha masturbación.

RAPAZA: É certo.

HOME: Seguro que a próxima vez non se che esquece.

SEÑORA: Calma. Restan sete preguntas. 

HOME: A que lle chamamos tailandés?

RAPAZA: A unha masaxe cos seos por todo o corpo.

SEÑORA: Correcto!

HOME: Dúas de catro.

SEÑORA: A que alude o eufemismo inglés coa expresión pillow biting?

RAPAZA: Ao coito anal?

SEÑORA: Non teñas dúbidas. Refírese a iso.

HOME: (Á señora.) Ti que sabes inglés, como o traducirías?

SEÑORA: Literalmente: mordendo a almofada.

HOME: Ben. Estamos no ecuador do exame teórico.

SEÑORA: Levamos feitas cinco preguntas.

HOME: Das que tres foron contestadas correctamente.

SEÑORA: Polo tanto necesita dous acertos máis.

HOME: Estás nerviosa?
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RAPAZA: Un pouco.

SEÑORA: É normal. Estás ante a oportunidade da túa vida.

HOME: Se fracasas nunca o superarás.

SEÑORA: Imos coa sexta pregunta. 

HOME: Que terías que estimular se che pedisen un ruso?

RAPAZA: O ano.

SEÑORA: Correcto!

HOME: Cuarto acerto da nosa aspirante.

SEÑORA: A seguinte pode ser a definitiva.

HOME: Pero aínda faltaría o exame práctico.

SEÑORA: Antes fagamos a sétima pregunta.

HOME: Adiante.

SEÑORA: A que chamamos facer trufas?

A rapaza fica pensativa.

HOME: Parece que necesita pensalo...

A rapaza fica pensativa.

SEÑORA: (Á rapaza.) Tes que nos dar unha resposta.

RAPAZA: Chamamos facer trufas a manter relacións sexuais con excrementos.

SEÑORA: Correcto!

RAPAZA: Estou aprobada!

A rapaza fai xestos de xúbilo.
A señora dálle unha aperta.

SEÑORA: Os meus parabéns.

RAPAZA: Grazas.

HOME: Imos co exame práctico. 

RAPAZA: En que consiste?

SEÑORA: É unha proba de cámara.

RAPAZA: Teño que interpretar?

HOME: Exacto.
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RAPAZA: Podo elixir a escena?.

SEÑORA: Non. Ten que ser a máis importante.
RAPAZA: E cal é?

HOME: Cal vai ser? A do final.

SEÑORA: Aí tes o coitelo.

HOME: Só tes que collelo e tronzar o pescozo.

SEÑORA: O carné de actividades artísticas será teu.

RAPAZA: E o papel da película?

HOME: Tamén.

SEÑORA: Farás realidade os teus soños.

A rapaza crava o coitelo na gorxa e cae ao chan.

HOME: Está morta?

SEÑORA: Si.

HOME: Vaia, que contratempo.

SEÑORA: Acouga. 

HOME: Encontrarás outra?

SEÑORA: Non será difícil.

A señora e o home saen da man.
Escuro. 
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Cuarto pobre.

HOME: Non queres seguir? 

MULLER: Necesito un descanso.

HOME: A un cliente está prohibido colgarlle. 

MULLER: Ti non es un cliente.

HOME: Quedamos en que ías actuar como se o fose.

MULLER: Non. Quedamos en que iamos ver como o facía. E coido que non
estivo mal. 

HOME: Todo é mellorábel. 

MULLER: Que queres dicir? Non che gustou?

HOME: Hai que prolongar a conversa. Tes que falar máis.

MULLER: Máis? E que digo?

HOME: O que sexa. Con tal de que non colguen o teléfono...

MULLER: Xa, pero con esta consulta estivemos media hora. 

HOME: Non abonda. Se che preguntan pola parella dilles algo sobre o traballo.
Cando remates co traballo fálalles da saúde. E despois diso explícaslles un
ritual.

MULLER: Un ritual?

HOME: Non abriches o documento?

MULLER: Que documento?

HOME: O que che din onte.

MULLER: Ah, a carpetiña aquela...

HOME: Si. Liches o que había dentro?

MULLER: Todo non.

HOME: Pois quero que o leas desde o principio até o final. Entendido? Tes que
memorizalo. 

MULLER: E aí veñen os rituais? 

HOME: Claro. Hai rituais para calquera cousa.
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MULLER: A ver, dime un.

HOME: Para que o queres?

MULLER: Non sei. Para romper unha relación.

HOME: Unha relación de parella ou de amizade?

MULLER:  De amizade.

HOME: Entre quen?

MULLER: Entre o meu home e o seu pai.

HOME: Para iso tes que pór o nome do teu sogro nun papel. Logo colles unha
botella baleira, méteslle dentro o papel e bótaslle leite. Despois engades vinagre
e dis: «así como eu corto este leite con este vinagre, que a relación do meu
home co seu pai se corte». Pechas a botella e métela debaixo dun moble. 

MULLER: E funciona?

HOME: Faino, a ver que pasa. 

MULLER: Vale. Pero agora poñámonos no peor. Imaxina que non capto a
atención do público. Que non logro manter o seu interese. 

HOME: Iso non vai pasar. 

MULLER: Como estás tan certo?

HOME: Porque ninguén se pode resistir ao futuro. Ti por que cres que teñen
éxito as relixións? 

MULLER: Supoño que a xente necesita crer en algo.

HOME: En algo non. Necesitan crer que hai un futuro para eles. Se ti lles vendes
un avance, eles vancho mercar. Nunca oíches iso de que «a curiosidade matou
ao gato»?

MULLER: Si.

HOME: Pois todos levamos ese gato dentro de nós. Até que non morra, quero
que estea pegado ao teléfono.

MULLER: Prométeme que cos cartos que gañemos daremos a entrada para o
piso.

HOME: Será o primeiro que fagamos. 

MULLER: E que quede claro que estamos nesta situación por culpa do teu pai.

HOME: Que ten que ver con isto?

MULLER: Todo. 

HOME: Veña, hai dúas semanas que estás así.
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MULLER: Que pensabas, que me ía esquecer?

HOME: Se non fixo nada.

MULLER: Precisamente. 

HOME: E logo que esperabas?

MULLER: Que compartise a sorte co seu único fillo. E máis sendo viúvo. 

HOME: El non vai gastar todo o que gañou. Xa ves que segue a vivir como
antes.

MULLER: E que?

HOME: Que cando morra todos eses cartos serán nosos.

MULLER: Pero nós necesitámolos agora. Non cando a el lle dea por morrer.

HOME: Ti pensabas que co premio da lotería xa non ías ter que traballar...

MULLER: Mira, aquí o único vago que hai es ti. Eu desde que son maior de
idade sempre tiven para os meus gastos. 

HOME: Entón, por que te queixas? 

MULLER: Porque poderiamos vivir moito mellor.

HOME: Temos un sitio onde durmir e comida non nos falta. Que máis precisas?

MULLER: Quero ter a miña casa. Darme algún capricho.

HOME: E ser nai.

MULLER: Pois si. Gustaríame ter un fillo teu. 

HOME: E a liña telefónica? Xa non cres nela?

MULLER: Hai unha forma máis rápida de gañar cartos.

HOME: Cal?

MULLER: Matar a teu pai.

HOME: Como?

MULLER: Convidámolo a xogar ás familias. Cando eu diga que hai que colocar
os cadros dáslle unha martelada na cabeza. Atréveste?

HOME: O sangue ensucia moito. Se queres son o teu cómplice. 

MULLER: Covarde.

A muller tira un teléfono móbil do peto e preme as teclas. 
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HOME: Que fas?

MULLER: Se ti non podes, fareino eu.
HOME: Estás a chamar a meu pai?

MULLER: (Ao teléfono.) Ola, son a súa nora. Como está? (...) Era por se quería
vir xogar ás familias, como hai tempo que non nos vemos. (...)  Hoxe vaille ben?
(...) Si, si. Canto antes, mellor. 

A muller garda o teléfono móbil no peto. 

HOME: Que dixo?

MULLER: Que vén decontado.

HOME: Entón, o de matalo vai en serio?

MULLER: Claro. É o mellor para todos. Pero necesito que me emprestes o teu martelo.

HOME: E non sería mellor pedirllo a el?

MULLER: O martelo?

HOME: O diñeiro. Ao mellor nolo dá sen necesidade de matalo.

MULLER: Ti cres?

HOME: Por probar non perdemos nada.

MULLER: Se ti te atreves...

HOME: Eu?

MULLER: Claro. Para iso es o seu fillo.

Soa a campaíña. 

HOME: Este home cada vez sobe máis rápido as escaleiras.

A muller sae. 
O home agarda.
A muller regresa seguida do vello. 

VELLO: Bos días!

HOME: Que tal, papá? Véxote moi ben.  

VELLO: É que coñecín a alguén.

MULLER: A quen?

VELLO: A unha muller. En realidade, é unha rapaza.

HOME: Unha rapaza? Cantos anos ten?

VELLO: Vinte.
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MULLER: Vinte?

VELLO: Si.

HOME: Non é un pouco nova para ti?

VELLO: É maior de idade. 

MULLER: Podería ser a súa neta.

VELLO: E que? O importante é que non me poden meter no cárcere.

HOME: Xa, pero ti... Non sei. Non estarías mellor cunha muller da túa idade.

VELLO: A verdade é que prefiro que sexa nova.

MULLER: E ela sabe que vostede é millonario?

VELLO: Claro.

MULLER: E non lle importa?

VELLO: O que?

MULLER: Que estea con vostede por interese.

VELLO: Paréceme xusto.

HOME: Xusto?

VELLO: Si. 

HOME: Papá, se ti non tiveses cartos ela non estaría contigo.

VELLO: Xa. E se ela non tivese o corpo que ten, eu tampouco estaría con ela. 

HOME: E antes de te coñecer, que facía?

VELLO: Traballaba no cine.

MULLER: Era actriz?

VELLO: Non. Era fluffer.

MULLER: Fluffer?

VELLO: Encargábase de que os actores tivesen as pixas tesas. 

HOME: Facía películas porno?

VELLO: Si, pero ela non saía.

MULLER: Como que non saía?

VELLO: Non. Ela non aparecía na pantalla. 
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HOME: Entón, en que consistía o seu traballo?
VELLO: Facíalle felacións aos actores, para que non perdesen a erección entre
unha toma e outra. 

HOME: E iso como dis que se chama?

VELLO: Fluffer.

HOME: Fluffer, eh? Iso recórdame que teño que colgar uns cadros. Cariño,
despois lémbramo. 

MULLER: Claro. 

HOME: Papá, non sabes canto me alegro de que encontrases o amor aos teus
anos. 

VELLO: Grazas, fillo. A verdade é que me sinto como se tivese vinte anos. E vós
que tal estades?

HOME: Moi ben. Imos abrir unha liña telefónica.

VELLO: Unha desas eróticas?

HOME: Non. De predicións.

VELLO: De predicións?

HOME: Si. A xente chama e ela dilles o seu futuro.

VELLO: Es vidente?

MULLER: Non. Pero abonda con dicir o que a xente quere escoitar. 

VELLO: Así de doado?

HOME: Claro. En realidade, só queren consellos para conseguir o que
pretenden. 

VELLO: E dar de alta esa liña é moi caro?

HOME: Non.

VELLO: Pero algo teredes que pagar.

HOME: Si, claro.

VELLO: E como pensades facelo? 

MULLER: Xa o fixemos. 

VELLO: Encontrastes traballo?

HOME: Foi algo temporal. Fixemos a encarga e cobramos.

VELLO: Pero, que clase de traballo era ese?
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HOME: De dobraxe. 

MULLER: Puxémoslle voz a un anuncio.

VELLO: Pois eu non vos escoitei.

HOME: De momento, aínda non o emitiron.

VELLO: E que anunciades?  

HOME: Queres escoitalo?

VELLO: Tédelo gravado?

HOME: Non. Pero podemos repetilo de memoria.

VELLO: Se non é moi longo...

HOME: Ti estás preparada?

MULLER: Estou.

HOME: Perfecto. Unha, dúas e tres.

MULLER: Non lle gustaría librarse dos remordementos? Pode que os seus
desexos xa sexan realidade. Presentámoslles o Redencionador, un novo sistema
de absolución que acabará cos sentimentos de culpa e os actos de contrición. 

HOME: Agora podemos mellorar a nosa mala conciencia sen recorrer a
complicados ritos relixiosos. O Redencionador actúa sobre o noso sistema de
valores e elimina calquera xuízo moral sobre o seu comportamento. O
Redencionador pode ser utilizado de modo continuo durante horas. Os
resultados son contundentes e moitas persoas en todo o mundo comproban a
diario a súa eficacia.

MULLER: Se precisa facer un regalo, con este acertará. O Redencionador é un
detalle para calquera, especialmente para aqueles que teñen de todo. Porque,
quen non sentiu remordementos algunha vez? 

HOME: Compróbeo. Tan só hai que conectalo á corrente, seleccionar a
velocidade desexada e xa está. Preste atención a esta oferta e aproveite as
nosas exclusivas formas de pago. As vantaxes que ofrece o Redencionador para
a nosa saúde son moitas. Chame e faga o seu pedido agora. 

MULLER: Os problemas de conciencia son cada vez máis frecuentes debido aos
novos hábitos de vida. As enfermidades asociadas á mala conciencia afectan a
moitas persoas. Trátase dun problema realmente serio ao que ás veces non lle
concedemos a suficiente atención. 

HOME: É evidente. Necesitamos redimir os nosos pecados pero nunca temos
tempo. Presentámoslles unha solución revolucionaria que acabará con estes
problemas. O Redencionador é un innovador produto que limpa a nosa
conciencia sen esforzo, ao tempo que estamos sentados a facer calquera outra
actividade. 
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MULLER: O Redencionador foi especialmente deseñado para que o utilicemos
diariamente no traballo ou na nosa casa. 

HOME: O Redencionador é o único produto do mercado que limpa a nosa
conciencia de forma doada e sinxela. Sen alterar o noso ritmo de vida.  

MULLER: Todo por un prezo incríbel. Probe o Redencionador e se non está
satisfeito cos seus relaxantes efectos chámenos para que lle devolvamos os
seus cartos. Non lle supón ningún risco. Experimente o que algúns denominan
«o perdón». Non agarde un minuto máis. Pode pagar con tarxeta de crédito ou
contra reembolso. 

Silencio incómodo.

HOME: Iso é todo. Que che parece?

VELLO: Precioso.

MULLER: O máis sorprendente é que o aparato funciona. 

VELLO: Xa. Pero eu viña xogar ás familias. E quero ser o pai. 

HOME: Eu tamén. E ti?

MULLER: A min gustaríame facer de adoptada.

HOME: Ben. Daquela nós somos un matrimonio homosexual e ti es a nosa filla. 

VELLO: Moi moderno. Pero cal é a traxedia?

MULLER: Que a filla non ten embigo.

VELLO: O que?

MULLER: Ter embigo é o mellor que lle pode ocorrer a un. Podes miralo e
deixar que cho toquen. Ou tocalo e deixar que cho miren. Eu teño vinte anos e
aínda sigo sen el. Agora son as oito da mañá e eu durmo no meu cuarto. Ti
entras e tratas de me espertar.

HOME: Filla!

MULLER: Mm?

HOME: Veña, érguete. Que pasas todo o día na cama. 

MULLER: Aínda que fique aquí ninguén me vai botar de menos.  

HOME: Eu si.

MULLER: Non abonda.

HOME: E que máis queres?

MULLER: Quero un embigo.

HOME: Un embigo, un embigo... Non fas máis que pensar niso. Nin que fose tan
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importante.

MULLER: Claro. Como ti xa tes un...

HOME: Teño. Pero se non o tivese tampouco pasaba nada.

MULLER: Ádesme regalar un polo meu aniversario e aínda agardo por el. 

HOME: Cariño, a vida é así. Primeiro decepciónante os teus pais e logo o resto
da xente. Xa te acostumarás. Ademais, ti para que queres un embigo?

MULLER: Todo o mundo ten un.

HOME: Xa, pero non serve para nada.

MULLER: Tanto me ten. Quero un.

VELLO: A que veñen eses berros?

HOME: A túa filla. Que como non lle mercamos o embigo que lle prometeramos
está insoportábel.

VELLO: Ti tamén estabas así cando non tiñas un.  

HOME: É certo. Lémbraste cando fomos mercalo? 

VELLO: Por suposto. Tiven que pedir un crédito.  

HOME: Si, entón xa eran caros. 

VELLO: Non tanto como agora.

HOME: E pensar que antes a xente nacía con eles...

VELLO: Non era así exactamente.

HOME: Como que non? Eu teño visto fotos antigas e todos os bebés tiñan
embigo.

VELLO: Pero non nacían con el.

HOME: Ah, non? 

VELLO: Non, o embigo era unha cicatriz do nacemento. Ao cortar o cordón
umbilical que nos unía á nosa nai... 

HOME: O cordón que?

VELLO: Umbilical. 

HOME: E iso onde está?

VELLO: Agora xa non temos. Pero antes, cando os nenos nacían dentro das
mulleres...

HOME: Dentro das mulleres! Que cousas dis...
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VELLO: Non me cres?
HOME: Como te vou crer? Un ser vivo dentro doutro. É absurdo. 

VELLO: Tanto como a teima que lle entrou á túa filla con iso de ter embigo? 

HOME: Iso é normal. Todas as súas amigas teñen un. Algunhas incluso dous.

VELLO: Dous embigos? 

HOME: Si. Un na barriga e outro no abdome. 

VELLO: E para que os queren? 

HOME: Eu que sei? Para miralos, supoño.  

VELLO: A min encántame miralo.

HOME: Gústache mirar o meu embigo?

VELLO: O teu non. O meu.

HOME: Ah.

VELLO: Ti non miras o teu?

HOME: De cando en vez.

VELLO: E hoxe? Miráchelo?

HOME: Non. Hoxe non.

VELLO: Non sexas mentirán, que te coñezo.

HOME: Cando o ía mirar? Se desde que espertei non tiven tempo para nada. 

VELLO: Pois un día destes imos ao campo e dedicámonos a mirar o embigo.    

HOME: Ti e mais eu?

VELLO: Claro.

HOME: E a nena?

VELLO: Ela apáñase ben sen nós. 

HOME: Ti cres?

VELLO: Seguro que aproveita para traer alguén á casa e ter relacións sexuais.

HOME: Ai, oxalá.

VELLO: Entón decidido. A próxima fin de semana ímonos ao campo.

HOME: E se a nena non encontra ninguén que queira vir á casa?
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VELLO: Iso xa é problema seu.

HOME: Pero nós somos os seus pais. 

VELLO: E que?

HOME: Que temos certas responsabilidades. 

VELLO: Xa, pero a que ten que encontrar parella é ela.

HOME: Se vou ao campo e ela fica aquí soa, voume sentir mal. 

VELLO: Pero se nin sequera ten embigo. Que vai facer no campo? Seguro que
se a levamos abúrrese.

HOME: Pois se ela non vai, eu tampouco.

VELLO: Entón irei eu só.

HOME: Se me fas iso, déixote.

VELLO: E se buscamos alguén para que se deite con ela?

HOME: Non vai ser doado. 

VELLO: Por que non? É nova, está sa... E semella disposta a facelo gratis.

HOME: Xa, pero non ten embigo.

VELLO: Cando nós o facemos, ti non usas o meu embigo para nada.

HOME: Ninguén o usa para nada.

VELLO: Entón?

HOME: Unha persoa sen embigo dá noxo.

VELLO: Iso non é certo. Eu namoreime de ti cando non o tiñas.

HOME: Naquela época aínda non se puxeran de moda.

VELLO: Pois se é unha moda, podemos agardar a que veña outra.

HOME: A nosa filla é nova e impaciente.

VELLO: Pero ten outras calidades.

HOME: Pois xa me dirás de que lle serven. Porque estar, está soa. 

VELLO: Filla.

MULLER: Si?

VELLO: Por que non vas de compras co teu pai? Seguro que encontras algo
que che guste.
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MULLER: Algo como que?

VELLO: Non sei. Unha camiseta, un xersei, unha cazadora...

MULLER: Si, o que sexa con tal de tapar o meu ventre sen embigo. 

VELLO: Non podes ficar na casa a te compadecer. 

MULLER: É que non paga a pena saír á rúa. Se non tes embigo non es ninguén. 

VELLO: Pero ter un tampouco garante nada. Mírame a min. Eu teño embigo e
son un fracasado. E que me dis del?

MULLER: Que lle pasa?

HOME: Eu tamén teño embigo. E de que me serviu? Son pobre, vulgar e
estúpido.

VELLO: Ter embigo non te fará feliz.

MULLER: Xa, pero sen embigo ningún rapaz se fixará en min. 

HOME: Como que non? Se ofreces sexo gratis seguro que algún che fai caso. 

MULLER: Pero eu busco algo máis. 

HOME: Non me digas que queres cobrar... 

MULLER: Non se trata diso. 

HOME: Xa está ben de tanta parvada! Non te chaman? Pois chámalos ti. 

O home tira un teléfono móbil do peto e preme as teclas.

MULLER: Que fas?

HOME: Estou a chamar ao teu ex.

MULLER: Se nunca se lembra de min. 

HOME: Pois por iso. 

MULLER: Estou farta. Cada vez que quero deitarme con alguén teño que
chamar eu. 

HOME: Toma. Colle o teléfono.

MULLER: (Ao teléfono.) Ola? (...) Si, son eu. (...) Non. Non chamaba para que
nos deitásemos xuntos. Só quería saber como estabas. Pero xa que o dis. Se
che apetece botar un canivete estou libre. (...) Ah, xa.

HOME: Que di?

MULLER: Que non quere.

VELLO: Dille que farás o que che pida.
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MULLER: (Ao teléfono.) Farei o que me pidas. (...) Non. Aínda non teño embigo.
(Ao home.) Colgou. 

HOME: Acouga, ao principio teu pai facía o mesmo e xa ves: vintecinco anos
casados.

A muller devólvelle o teléfono ao home.
O home garda o teléfono no peto.

VELLO: Non xogo máis. Isto é incríbel. Eu quero ter unha familia tradicional.  

MULLER: Unha que? 

VELLO: Nunca oíches falar da familia tradicional?

MULLER: Non.

HOME: Eu tampouco sei o que é.

VELLO: Queredes que volo explique?

MULLER: Claro.

VELLO: Imos ver. Unha familia tradicional é como a Sagrada Familia pero hoxe. 

HOME: Que é a Sagrada Familia?

MULLER: Un monumento.

HOME: E para que serven os monumentos?

MULLER: Para que alguén os constrúa.

HOME: E cando os rematan?

MULLER: Entón fan outro.

VELLO: Silencio, que vou falar eu. A familia tradicional está composta por un
mínimo de tres persoas. A saber: unha nai submisa que lle pasa o ferro ás
camisas, un fillo enxeñoso que entretén ás visitas e un pai responsábel que
traballa fóra de casa.

MULLER: Eu tíñache que recordar algo... 

HOME: É certo. Hai que colgar os cadros.

O home sae.

VELLO: Con tanta interrupción non se pode xogar. 

MULLER: Pero se isto é parte do xogo. 

VELLO: De verdade?

MULLER: Claro. Agora xogamos a esperar.
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VELLO: Ah, sendo así...

O home regresa cun martelo.

MULLER: Mira, xa está de volta.

VELLO: E os cadros?

HOME: Que cadros?

VELLO: Os que vas colgar.

MULLER: Están a se pintar.

VELLO: E as puntas?

HOME: Que puntas?

VELLO: Coas que se van suxeitar.

MULLER: Están en folga.  

VELLO: En folga?

MULLER: Queren un horario mellor: de oito a tres.

VELLO: E ese martelo tan grande?

MULLER: Para te golpear mellor.

O home dálle unha martelada ao vello.
O vello cae no chan.

HOME: Está morto?

MULLER: Creo que si.

HOME: E agora que facemos?

MULLER: Ti baixa ao súper e merca tomates. Mentres tanto eu vouno despezar.

HOME: Vas preparar salsa boloñesa?

MULLER: Si. Pero non llo digas a ninguén.

HOME: Serei unha tumba.

MULLER: Quérote tanto... 

HOME: E eu a ti.

O home e a muller bícanse.
Escuro. 
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