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ACTO PRIMEIRO

ESCENA PRIMEIRA
(O decorado representa o clareiro dun bosque, co toro dunha árbore no centro da escena e, ás
súas beiras e situados un pouco máis atrás, dous arbustos. Escóitase o piar dos paxaros fundido
co Alelulia de Haendel. Entran a escena PRESENTADORA 1 (P1) e PRESENTADORA 2 (P2) e
din:)
P2: Bos días señores e señoras
P1: Rapaces e rapazas.
P2: Xente estudiada e.. e...
P1: (Cortándoa) Distinguido público e o resto. A obra que imos representar hoxe foi escrita aló polo ano
setenta e sete antes de Xesucristo. Trátase dunha obra totalmente inédita xa que o manuscrito no
que estaba non se deu a coñecer ata hoxe, neste acto teatral que fai que a vida cultural de todo o
mundo estea centrada na nosa cidade.
P2: A obra en cuestión apareceu hai uns anos nunha excavación dun castro próximo á nosa cidade.
P1: Aínda que polo de agora non se explicase claramente que facía unha obra latina dunha época temperá
nun castro.
P2: Nun castro celta
P1: Quizais sexa unha proba máis da paixón polo teatro dos habitantes da antiga Gallaecia, digo eu
P2: Foi moi laborioso traduci-lo texto latino; laboriosa foi, asemade, a súa reconstrucción xa que o
manuscrito non esta completo e o autor non debía ser... ser ... moi bo.
P1: Home! Tampouco hai que ser tan bruto ao dicilo. En fin... Foron varios anos de esforzos continuados
de paleógrafos...
P2: ... latinistas...
P1: ... e chupatintas de prestixio universalmente recoñecido os que deron coma resultado a versión
definitiva que hoxe temos a honra de lles presentar. Trátase, como dicimos, dunha obra incompleta, con
lagoas no texto que non puidemos encher sen cortar o seu espíritu dramático.
P2: Eh?
P1: Queremos dicir que a nosa presenza será necesaria en certas ocasións para lles explicar pasaxes
escuras.
P2: E agora, sen máis, imos dar paso á representación. Intentaremos presentarlles aos personaxes da obra
adiantándolles brevemente a súa caracterización xa que o autor non o fai suficientemente.
P1: E dalle con poñer a parir ao autor.
P2: Os personaxes son: (Preséntanse por parellas, ou individualmente, e van entrando en escena ao
pronunciar as presentadoras os seus nomes. Quedan de pé á beira delas) CATULA e CALENA: Son
dúas ladroas; aquí o autor acóllese ao tópico da lista e da tonta; CATULA é a lista e CALENA é a
tonta. Ou non!, CATULA é a tonta e CALENA a lista... Perdón, engánome, CATULA a lis...
P1: Ben, deixémolo en que son bastante tontas as dúas.
P2: Si, mellor! OS DOUS SOLDADOS: Como poden observar, unha é muller; este é quizáis un dos
maiores méritos da obra pois, demostrando que os romanos xa tiñan mulleres nas súas lexións, bota por
terra que fosen os americanos os primeiros en incorporalas ao exército.
P1: CARMIÑAE e MANOLITUS: Son os típicos namorados de calquera historia de amor. Eles ámanse
dende sempre aínda que as súas nais se opoñan ao seu amor. Este tratamento do amor verémolo máis
adiante na historia da literatura. O mesmo Shakespeare co seu Romeo e Xulieta probablemente se
inspirase nestra obra que ao mellor atopou tamén nun castro da súa Grande Bretaña.
P2: EMPERADORA e ARPEXIA: A primeria é a César, a xefa máxima do imperio, nai de CARMIÑAE.
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P1: A segunda é a máis rica comerciante do imperio, propietaria da metade de Roma.
P2: Xerente de consorcios financieros, directora xeral de monopolios americanos. É a nai de
MANOLITUS.
P1: CITRONA e ESCRAVO: CITRONA é a sabia máis sabia de tódolos sabios do imperio; está para
adular á EMPERADORA, e faino baixo a continua ameaza de que a coman os crocodilos. O
ESCRAVO é o servidor máis próximo da emperadora; foi apresado nunha batalla romana na Britannia.
P2: MARUXAE: Amiga íntima da emperadora, e madriña de Carmiñae. E, por último A GARDA
PERSOAL da Emperadora: é unha garda de armas tomar que vela pola saúde e seguridade da
EMPERADORA.
(Ao rematar a presentación, os personaxes marchan todos menos CATULA e CALENA que sentan no
chan arredor do toro da árbore e quedan completamente inmóbiles. As PRESENTADORAS continúan
a falar)
P1: Ben, agora que teñen unha mínima idea da obra o mellor é comezar sen máis dilatamento. É o noso
desexo que a representación sexa do seu agrado.
P2: Ata dentro dun anaco.
(Dá unha palmada ao retirarse e CATULA e CALENA perden a súa inmobilidade, sacan comida e viño
e comezan a comer e beber)
CATULA: (Bebendo viño) Por Marte que é bo este viño! De onde dixeches que era, Calena?
CALENA: De Sicilia; mangueillo nun descoido a un mercader persa no Foro romano, Catula.
CATULA: Pois si que é bo, sábenche as tortas de millo?
CALENA: Non están mal, a quen llas vendimaches, Catula?
CATULA: Collinas dunha tafona que na Praza do Coliseo. Por certo que se deron de conta e case me
colle un centurión que andaba por alí... Tiven que fuxir por pernas.
CALENA: Vaia, pois aínda tiveches sorte!
CATULA: Bah!, eses son traballos de afeccionados; o que teño agora na cabeza si que é un bo golpe, un
golpe que me pode levar a lucir na miña cabeza o loureiro de Emperadora.
CALENA: Temos traballo, Catula?
CATULA: Si, Calena.
CALENA: Temos que matar a alguén desta vez?
CATULA: Non me sexas besta, Calena; temos que roubarlle a medalla á Emperadora; xa sabes que a súa
medalla é o símbolo do imperio e que, se lla roubamos, podemos demostrar que quen non é capaz
de defender unha medalla non pode defender o Imperio...
CALENA: De onde sacaches esa idea?
CATULA: Non a saquei de ningunha parte, é unha lei.
CALENA: Nunca oíra falar dela.
CATULA: Claro, non te enteiras de nada, coma sempre. Ignorante!
CALENA: E que eu non fun á escola de pago, Catula.
CATULA: Non, xa, nin con esas, que ti non es máis burra porque non entrenas..., pero para que te fixes
no que son as boas compañas, aínda sendo ceporra coma es, por traballar comigo has pasar por
sabia.
CALENA: Que ei pasar por que, Catula?
CATULA: Por sabia, pola sabia máxima do Imperio: Citrona.
CALENA: Pero Citrona é moi sabia e está na corte coa Emperadora.
CATULA: Pois ti has pasar por ela; xa teño trazado un plan, escoita: imos entrar...
CALENA: (Interrompendo) Cala! Vén xente! Escoita, Catula!
CATULA: (Mirando) Por Xúpiter! Soldados! Escondámonos axiña, Calena!
(Escóndense as dúas detrás dos arbustos mentres entran SOLDADO 1 (S1) e SOLDADO 2 (S2) que
acaban por parar no medio do escenario)
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S2: Que, aínda non te orientas?
S1: Non; creo que onde me dixeron é aquí pero non estou segura, se cadra é noutro lado.
S2: Pois xa te podes ir decidindo, que estou farta de andar polo monte; que me leve Zeus se non
parecemos cabras.
S1: Ven por acó; imos mirar noutro sitio e se non é aló, xa voltamos.
S2: Imos
(Marchan e as ladroas saen dos arbustos)
CALENA: Uf!, polos pelos, Catula.
CATULA: Si, case nos pillan; mellor será irse que seica pensan voltar.
CALENA: Pero non me ías explicar o plan?
CATULA: Senta logo. (Sentan as dúas) Xa sabes que é moi difícil entrar no pazo da Emperadora; esa é a
maior dificultade, pero a túa nai é auxiliar de limpeza e podes pedirlle que nos introduza; o demais
non ten moitas dificultades.
CALENA: Non? Como habemos facer para roubarlle o medallón co protexida que está?
CATULA: Moi fácil, ti disfrázaste de Citrona. En canto teñamos a oportunidade desfacémonos da sabia e
ti suplántala; despois, en canto se poida, esnaquizamos a esa condenada Emperadora e
roubámoslle o medallón, e listo! Doado, non cres?
CALENA: Pero, como vou facer eu de sabia se non sei sequera ler?
CATULA: Xa te apañarás, Calena.
CALENA: E mentres tanto que farás ti?
CATULA: Calena, Calena! Non che abonda con que pense que aínda me queres facer traballar. Eu son a
cerebro do roubo, eu son a que crea tódolos plans e aínda queres que traballe? (Move
negativamente a cabeza mentres chasca a lingua varias veces)
CALENA: Perdoa, Catula
CATULA: Anda, imos, parvallana; sempre estás na verza. A que non te enteiraches do escándalo máis
grande do Imperio?
CALENA: Que escándalo?
CATULA: Ves? Xa o sabía eu. (Pausa) Sabes que a Emperadora ten unha filla, non?
CALENA: Si, a fermosa Carmiñae.
CATULA: Pois seica anda namorada en segredo, Calena.
CALENA: De quen? Non será dun dos nosos amigos, ou, Catula?
CATULA: Ves como es unha burra, cerebro de sacho! Ti cres que a filla da Emperadora podería
namorarse dun dos nosos amigos, todos ladróns e de mala vida e con cara de leite fervido!
CALENA: Tes razón, Catula. Como pensas, Catula! Que burra son, Catula!
CATULA: Iso xa cho dixen eu (Hai unha pausa, longa, CALENA queda mirando aparvada para
CATULA) E non me preguntas de quen anda namorada?
CALENA: E para que? Se non é de algún coñecido noso, non me interesa.
CATULA: Pois está namorada do Manolitus, Calena. Imaxínaste? (Rindo) Do Manolitus!
CALENA: (Rindo) Non me digas! Do Manolitus?
CATULA: (Ri forte) Si... do Manolitus! Si... do Manolitus, como cho conto, do Manolitus
CALENA: Ai, que riso, do Manolitus!(As dúas estoupan ás gargalladas) Do Manolitus!!! (De súpeto,
Calena ponse seria) E quen é o Manolitus?
CATULA: (Dándolle un golpe) Calena, non me fodas! Calena, que te como! (Recuperando certa doses
de paciencia) O Manolitus é o fillo de Arpexia, a comercianta máis rica do imperio.
CALENA: Ah! (Seca) Xa! (Pausa) O... o fillo de... de Arpexia.
CATULA: Supoño que saberás quen é Arpexia?
CALENA: (Cun fío de voz) Non o sei, Catuliña.
CATULA: (Berrando) Burra, burra, burra...
CALENA: (Medosa) Quen? Unha burra? Non entendo nada?
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CATULA: (Cabreada e resolta) Carmiñae é a filla da Emperadora, entendes, Calena?
CALENA: Si, Catula.
CATULA: Manolitus é o fillo de Arpexia, a millonaria, entendes, Calena?
CALENA: Si, Catula.
CATULA: Eles ámanse en segredo, pois as súas nais opóñense, xa que unha voda entre a filla da
Emperadora, nobre, descendente das grandes familias romanas, e o fillo dunha vil comercianta,
por moi rica que sexa non estaría ben. Entendes, Calena?
CALENA: Si, Catula.
CATULA: Pois ese é o escándalo. Enténdelo agora, Calena?
CALENA: Non, Catula
CATULA: Aaaaahhhhh! Mira que es burra. Mira, imos fuxir de aquí antes de que me fagas tolear...
(Marchan mentres se oen algúns razoamentos estúpidos de CALENA xa fóra de escena. Mentres as
súas voces vanse apagando na distancia, comezan a oírse as das SOLDADOS que entran en escena)
S1: Si, creo que é aquí; o mellor ha ser ir escondéndose, que axiña han vir.
S2: Ben, detrás destes arbustos temos un sitio ideal.
(As dúas escóndense a medias nos arbustos e deixan transcorrer un anaquiño mentres limpan o metal
das lanzas ou do casco)
S1: (Asomando) Pois xa tardan, eh?
S2: (Asomando tamén) Por Venus, xa o creo! Ti estás ben segura que o che soprou que o Manolitus e a
Carmiñae se ían atopar aquí era de fiar?
S1: Home, supoño que si: era a túa nai.
S2: Miña nai? E como se enteirou?
S1: Segundo me dixo, parece que ser que a Carmiñae llo dixo en segredo a unha das escravas do pazo;
esta contoullo en segredo a escrava da muller dun senador que llo dixo en confidencia á súa ama e
esta comentouno nunha reunión de esposas de senadores; aí oínou unha amiga da túa nai que está
a servir e contoullo en segredo a ela; e, por último, a túa nai contoumo en segredo a min.
S2: Aysss, esta miña nai ten máis confianza con calquera que co seu propio fillo. De tódolos xeitos hai xa
un bo anaco que agardamos e nin a filla da emperadora nin o fillo da comercianta dan chegado.
S1: Xa chegarán. Verás como o Manolitus ha chegar antes que a Carmiñae á cita.
S2: É o que temos os homes, que cando nos namoramos somos coma cegos.
S1: Cegos, xordos, mudos e parvos, se cadra... Escoita! Creo que aí vén o Manolitus. Agáchate ben!
(Ocúltanse as dúas)
(Entra en escena MANOLITUS que non ve ás SOLDADOS; vén moi ben vestido e ledo, trae
nunha man un ridículo ramallo de flores)
MANOLITUS: Oh, miña amada! Miña adorada Carmiñae! Adoezo por verte! Por collerte nos meus
brazos! Devézome por terte sempre ao meu pé, aínda que sempre, sempre, tamén sería un asco.
Morro por bicar os teus beizos! Adorada Carmiñae!, que chegas tarde á cita. Quérote máis que aos
cartos. Como tarda esta muller, pero claro, aínda non temos reloxios dixitais; pero eu ao meu: Ah,
Carmiñae! Flor entre flores! Beleza sen igual! Es unha brasa que me abrasa!
Aysss... por que se opoñen as nosas nais ao noso amor? Por que nos temos que ver sempre ás
agachadas no monte, coma cabras, e expostos a que nos descobran os soldados da túa nai? Por
certo, que aínda non nos pillaron nunca; eu cheiro os soldados a mil cóbados de distancia; aínda
non naceu o soldado que se acerque a min sen eu decatarme.
S2: (Asomando e escondéndose) Vaiche boa co listillo!
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MANOLITUS: Eh? Pareceume oír unha voz... Serán os deuses que queren responder ás miñas
preguntas? Será a miña Carmiñae que chega? Será...? Qué será...?
S2: (Asomando e escondéndose) Serei burro! Mira que sentar derriba dun ourizo!
S1: Serás besta! Cala, oh, que se vai decatar!
MANOLITUS: Volvo escoitar voces; sen dúbida son os deuses que queren falarme dela. Dicídeme,
deuses, que teño que facer para que nos poidamos amar libremente? (Pausa) Non falades?
CARMIÑAE: (Entrando) Manolitus! Meu amado! (Corren un a cabo do outro para abrazárense)
MANOLITUS: Carmiñae! Carmiñae! Carmiñae! Por fin xuntos e sós! Estamos por fin xuntos e sós nesta
natureza salvaxe, sen vixilancia, sós!
CARMIÑAE: Si, sós, por fin sós.
MANOLITUS: Sós, por fin, gracias aos deuses estamos os dous sós e illados do mundo.
CARMIÑAE: (Nun suspiro) Sós, sós, sós.
MANOLITUS: (Suspirando asemade) Sós.
CARMIÑAE: (Logo dunha pausa de ollares tenros) E haberá que facer algo para non aburrirse, digo eu,
non?. Como estamos tan sós...
MANOLITUS: Oes, pois tes razón. (Sentan collidos da man no toro da árbore e pensan un anaco en
silenzo) Xa sei o que podemos facer!
CARMIÑAE: Que?
MANOLITUS: Eh... ben..., nada.
CARMIÑAE: Non me sexas vergonzoso, dime o que era.
MANOLITUS: Non, muller, era unha parvada... ademais... non vas querer.
CARMIÑAE: (Mimosa) Dime o que era, anda...
MANOLITUS: Ti o parchís non o trouxeches, verdade?
CARMIÑAE: (Decepcionada) Non... e se xogásemos ás prendas?
MANOLITUS: Ai, eu a iso non xogo que o outro día nunha festa con este conto tocoume darlle un bico
ao xeneral Tarquinius.
CARMIÑAE: Pero aquí non hai ningún xeneral.
MANOLITUS: Tamén tes razón. (Quedan os dous mirándose) Vale! Xogamos ás prendas. Valen bicos
na boca?
CARMIÑAE: Non!
MANOLITUS: Daquela non ten chiste (Calan os dous de novo un anaco) Carmiñae...
CARMIÑAE: (Rápida) Que?
MANOLITUS: (Abre a boca para falar, non di nada e só despois contesta) Nada. (Outro anaco de
silencio) Carmiñae...
CARMIÑAE: Que?
MANOLITUS: Teño que dicirche unha cousa
CARMIÑAE: Si.
MANOLITUS: Teño que che facer unha confesión.
CARMIÑAE: Encántanme as confesións... Conta, conta
MANOLITUS: É que...
CARMIÑAE: Dío sen medo
MANOLITUS: Pero é que...!
CARMIÑAE: Dimo!
MANOLITUS: Me cago en Afrodita... É que... É que... Quero facer pis!
CARMIÑAE: Pois xa o farás; agora escoita que eu tamén teño...
MANOLITUS: (Interrompendo) Ganas de mexar?
CARMIÑAE: Nonnn. Teño algo que dicirche: estiven falando coa miña nai do noso amor.
MANOLITUS: E que che contestou?
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CARMIÑAE: Palabrotas.
MANOLITUS: Eu case convencín á miña nai, pero aínda se opón tamén. Elas son vellas e non nos
comprenden. (Poñéndose de pé) Adorada Carmiñae, por que non poderemos amarnos libremente?
CARMIÑAE: (Erguéndose tamén) Por qué nos amaremos tanto, Manolitus?
(Achéganse lentamente un ó outro mirándose aos ollos; vanse bicar pero asoma SOLDADO 1)
S1: Xa está ben! Collidos metendo man...! metendo a man na masa, enténdase. Estades presos.
S2: Iso, estades presos! Ai, o meu cu!
CARMIÑAE: Como ousades poñer as vosas noxentas mans derriba de min? Eu son a filla da
emperadora!
S2: Como se foses a filla de Colón
CARMIÑAE: Cando vexa á miña nai heille dicir que vos corte a cabeza tantas veces coma lle sexa
posible.
S1: Silenzo!
S2: (A S1) Tes hora?
S1: (Mirando ao sol) Son as dúas e media, a unha e media en Sicilia.
S2: Pois movéndose, que se apuramos aínda podemos coller a cuadriga das dúas.
MANOLITUS: Dispensade, teño necesidade de...
S1: Nada! Se tes ganas, faino no peto!
(Marchan e entran es escena as PRESENTADORAS)

ESCENA SEGUNDA

P1: Agora o que queda do manuscrito dá un salto no tempo e no espazo; non sabemos si desta escena á
seguinte había outra na que se contaban as peripecias dos namorados e as soldados; en calquera
caso, non foi posible encontrala. A acción agora pasa directamente ao Pazo Imperial, sito en
Roma, rúa dos Gladiadores e esquina coa Telefónica.
(Apártase o decorado do bosque e atrás aparece a Cámara imperial, nela, totalmente inmóbiles
están a EMPERADORA, deitada no triclinium, a punto de comer unha uva do acio que sostén na
man. A sabia CITRONA está cabo dela, sentada nunha alfombra e cun rolo de papel nas mans. As
PRESENTADORAS continúan)
P2: Esta é a Cámara Imperial. Aquí a Emperadora fai e desfai ao seu antollo o que vén sendo todo o
papeleo do estado.
P1: Aquí maquínanse guerras e conquistas, intrigas e conspiracións.
P2: Aquí ordena mortes, e desterros e torturas.
P1: A Emperadora é unha figura rexia, gobernadora de todo o orbe coñecido, filla dos deuses.
P2: A súa educación é exquisita e esmerada.
P1: Respira calma e moderación.
P2: Fala sempre moi fina, sen unha palabra máis alta ca outra. É educada e elegante.
(Retíranse e ao dar unha palmada, a acción comeza)
EMPERADORA: (Comendo unha uva e berrando) Escravo! (Silenzo; non ven ninguén) Escravo!!
(Pausa de novo. O escravo non acode). Me cago na... (A EMPERADORA baixa do triclinium,
colle aire e berra con tódalas súas forzas) Escravo!!!
ESCRAVO: (Entrando) Pareceume oír que susurrábades o meu nome.
EMPERADORA: Si, trae máis uvas que estas xa se acaban. Ah! e non rañes a cabeza ao vires que se me
enchen as uvas de piollos. (O ESCRAVO marcha e a EMPERADORA sobe de novo ao triclinium).
Escoita, sabia Citrona, vouche ler os versos que compuxen para lelos na vindeira festa imperial.
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CITRONA: Facéndoos vós, seguro que serán inmellorables
EMPERADORA: (Recitando)
Na beira, na beira,
na beira do mar,
hai unha lanchiña
para ir navegar.
CITRONA: (Con entusiasmo) Moi ben! Moi ben! Moi ben! Que orixinalidade!
(Entra a GARDA persoal da EMPERADORA)
GARDA: Permítame á súa excelencia. A súa amiga Maruxae de Antríquinus pide licencia para ser
recibida en visita de cortesía.
EMPERADORA: Pero serás zoupa! Sabes que Maruxae e a miña mellor amiga e que ten paso libre neste
pazo. Vaina buscar inmedia.... espera, vén vestida moi elegante? Foi a perruquería?
GARDA: Excelentísima Emperadora, non o sei. Non me fixei.
EMPERADORA: O dito, es unha zoupa, diossss! Corre, vaina buscar.
GARDA: Ás súas órdenes (Retírase)
EMPERADORA: (Continúa recitando)
Vinte cruzar o río
con zoquiños de madeira,
ías tan remangadiña,
que te vas a marear.
CITRONA: Que ben! Que bonito! Que xenio! ¡Que....
ESCRAVO: (Entrando e ao público) Que coñazo! (Á EMPERADORA) Isto... aquí están as uvas, recén
apañadas do botín que collemos en África.
EMPERADORA: Menos mal, xa era en tempo. (Ao ESCRAVO) Retírate. (A CITRONA) Continúa co
que estabas.
CITRONA: Que beleza! Que talento! Oh, Emperadora cantos sentimentos...
GARDA: (Interrompendo) Emperadora, Maruxae de Antríquinus!
MARUXAE: (Entra e abrázase coa EMPERADORA). Emperadora, miña amiga! Pero que guapa estás!
EMPERADORA: Ti parece que engordaches un pouco, non? Pero estás estupenda, eh?
MARUXAE: Estreas loureiro?
EMPERADORA: Si, regaloumo o senador ese que ti sabes, jiji.
MARUXAE: E Carmiñae? Onde está a miña preciosa afillada?
EMPERADORA: Foi dar un paseo polo foro, cunhas amigas da Academia. Non pode tardar moito. E ti,
que? Como che foi a cita que tiñas a outra noite? Así que un ex-gladiador, eh?
MARUXAE: Ays, que romántico, xa te conto. Resulta que... (Mira con desconfianza a CITRONA, e leva
á EMPERADORA a unha esquina e faille o relato en voz baixa)
(Entra o ESCRAVO)
GARDA: E ti que queres agora, niño de piollos?
ESCRAVO: (Á EMPERADORA) Está aquí a soldado que se encargaba de vixiar á túa filla, coido que che
trae novas dela.
EMPERADORA: Faina pasar de contado.
(Marcha o ESCRAVO entra SOLDADO 1)
S1: Ave, oh Emperadora de todo o orbe!
EMPERADORA: Ave!
GARDA: Ave!
CITRONA: Ave!
MARUXAE: Ave!
EMPERADORA: Que noticias traes para min?
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S1: Magna Emperadora de todo o universo, o outro soldado e eu sorprendemos non hai moito á túa filla
co Manolitus en pleno, en pleno... en pleno bosque romano.
MARUXAE: A miña afillada en pleno, pleno... pleno bosque?
EMPERADORA: Ben, ben, ben, pero como vés ti soa entón?
S1: É que non demos collido a cuadriga das dúas e eu vin en cuadriga-stop darche a noticia mentres o
meu compañeiro viña escoltando aos prisioneiros.
MARUXAE: Que desgraza... a miña afillada... Ela tan linda e inocente, coma min!
EMPERADORA: Ben, pódeste retirar ata que cheguen. (O SOLDADO 1 vaise). Esperaremos ata que
cheguen para ver que pasa.
MARUXAE: Tes razón, non adiantemos acontecementos.
EMPERADORA: (A CITRONA) E ti, sabia, que fas aí mirando para min con cara de parva? vai por un
rolo e le, que Maruxae e eu temos ganas de escoitar boa poesía para quitarmos estes nervios.
MARUXAE: Si, poesía relaxante, pero non moito que eu xa estiven en clase de ioga hoxe pola
mañanciña.
CITRONA: (Collendo un rolo) Válenvos, fermosas damas, os Epigramas de Marcial?
EMPERADORA: Marcial? Ben, pois Marcial.
CITRONA: (Le)
Illa manus quondam studiorum fida meorum
é dicir: Aquela man hai tempo confidente das miñas arelas
Et felix domino notaque Caesaribus
é dicir: Tesouro do seu dono e coñecido polo césares
Destituit primos viridis Demetrios annos
é dicir: O xove Demetrio morreu nos seus primeiros anos
EMPERADORA: Detente, sabia Citrona, non é que nos esteamos aburrindo, pero... Maruxae e eu imos
dar un paseo polos xardíns do pazo. Vamos, Maruxae, bonita, así acabas de contarme...
MARUXAE: Claro, miña amiga, que a noite cun ex-gladiador da para moito conto, jiji.
EMPERADORA: Garda, acompáñanos por se precisamos que nos sosteñas o parasol.
GARDA: Claro, Excelencia, toda unha honra para min acompañala a vós e a súa distinguida...
EMPERADORA: Cala, imos... e non sexas tan aduladora. Ave, Citrona!
CITRONA: Ave!
(Na escena queda soa CITRONA; esta, absorbida pola lectura non se decata que entran por un
lado CATULA e CALENA que se achegan silandeiramente ata ela e descárganlle un bo golpe na
cabeza que a fai caer sen senso no chan)
CATULA: Xa está, Calena, felicidades. Xa es a sabia máis grande do Imperio. Vén poñer as roupas de
Citrona e xa me encargo eu logo de ocultala.
(CALENA pon as roupas de CITRONA e CATULA lévaa fóra de escena. A nova sabia,
CALENA/CIT recolle os papeis do rolo, míraos dándolles voltas e nisto está cando entran a
EMPERADORA, MARUXAE e a GARDA)
EMPERADORA: (Falando con MARUXAE) E cando cho dixeron?
MARUXAE: O venres pasado, cando estiven na sauna coa miña curmá Amélitas, lémbraste dela?
EMPERADORA: Amélitas? Eu pensei que estaba a vivir na Bretaña co seu home.
MARUXAE: Que dis? É que levas tanto tempo sen pasar pola sauna que xa non estás ao tanto das
novidades. Emperadora, tes que saír máis que o Imperio non vai caír porque veñas un día a perruquería
ou pases unha tarde na sauna.
EMPERADORA: Tes razón, miña amiga, as responsabilidades, xa sabes! Ben, imos distraernos un
pouco, podes continuar coas poesías, Citrona.
10

MARUXAE: Claro, agora toca un pouco de cultura. Veña, Citrona, con un pouco de salero!
GARDA: (Ao público) Despois de tanto cotilleo, agora poesía, uf!
CALENA/CIT: As poesías?
GARDA: Si, as poesías... Non oíches á Emperadora.
MARUXAE: A ver se son románticas, ays!
CALENA/CIT: Que poesías?
EMPERADORA: Pareces parva, os Epigramas de Marcial que nos estabas a ler antes
CALENA/CIT: (Nun sopro de voz) As poesías
MARUXAE: Esta muller está...
EMPERADORA: Nótote rara, Citrona, pásache algo?
CALENA/CIT: A min?
EMPERADORA: (Baixa do triclinium e dá unha volta arrodor de CITRONA inspeccionándoa). Si, a ti,
estás como máis verza do de costume.
MARUXAE: (Mirando para a GARDA que se está arreglando o pelo) Pero garda, que fas acicalándote
en horas de servicio.
GARDA: Señora, Emperadora, é que ao rematar o traballo ven buscarme o meu mozo para levarme á
praia de Ostia.
MARUXAE: Que romántico!
EMPERADORA: (Cortando) A Ostia? Iso é o que ti merecías. Vai inspeccionar á sabia CITRONA e
dime se lle atopas algo raro.
GARDA: (Inspeccionando) Parece un pouco comprimida, como se tivera estriñimento. Pero bueno, eu
vexo coma sempre.
EMPERADORA: Serán figuracións miñas.
MARUXAE: Veña, Citrona, le.
CALENA/CIT: (Secando a suor) Istooo
Polo rius abaixo vai unha troitae de pé
é dicir: Ulises que me dises (Pausa)
MARUXAE: Que bonito, pero sigue lendo, sigue
CALENA/CIT: (Máis confiada)
O gatus maragatus estabae no telladus
é dicir: o barbeiro de Sevilla depiloume a canilla.
Magis vale semper tarde ca nuncae
é dicir: chupa do frasco, Carrasco.
ESCRAVO: (Entrando) Emperadora, a túa filla mailo Manolitus xa están aquí.
EMPERADORA: Fainos pasar.
(O ESCRAVO achégase á porta por onde entran SOLDADO 1 e SOLDADO 2 custodiando a
MANOLITUS e CARMIÑAE, o primeiro con visibles ganas de orinar)
CARMIÑAE: Mamá, madriña!
MARUXAE: (Abrazando a CARMIÑAE) Miña ruliña, canto tempo sen verte, estás preciosa...
CARMIÑAE: Mamá, estes dous soldados teus apresáronme e trouxéronme aquí pola forza.
S2: Mentira, pola forza, non, pola Vía Apia.
EMPERADORA: Silenzo! (Ao Manolitus) Ti quen es?
MANOLITUS: Eu son eu.
GARDA: Xa, non ías ser unha galiña.
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EMPERADORA: (Ríndose amable) Así que es Manolitus, fillo da Arpexia, estás namorado da miña filla
e tes ganas de... Iso ten todo doada solución, rapaz... Soldados, metédeo na maseira e que o coman
os crocodilos.
CARMIÑAE: Espera, mamá. Se o comen a el os crocodilos eu quero morrer á súa beira.
MARUXAE: Miña nena, que dis. Emperadora, fai algo!
EMPERADORA: Agardade, soldados! (A CARMIÑAE) Ti falarás en broma, non?
CARMIÑAE: Nunca na miña vida falei tan en serio, mamá.
MARUXAE: Ah, os amores dos rapaces de hoxe; namóranse de quen lles apetece e non de quen se lles
manda; o mundo vai mal, vai cada vez peor.
EMPERADORA: Que podo facer? Sabio, ti que me aconsellas?
CALENA/CIT: E eu que sei?
EMPERADORA: Como¡???
CALENA/CIT: Non se me ocorre nada.
EMPERADORA: Pois vas ti tamén cos cocrodilos, para que servas de pienso a esas criaturas.
CALENA/CIT: (Aterrorizada, recita de corrido, só con pausas para respirar) Eu coido que tendo en
conta tódolos feitos escoitados, visto o visto, considerando o considerado a cuestión capital é
disuadir a Carmiñae do seu namoramento polo Manolitus ou viceversa. (Pausa para respirar)
cousa que sospeito non será moi doada. Emperadora, facendo acopio dos teus máis sanguinarios
instintos e costumes podes ordenar que os pechen en cárceres separados alomenos durante medio
ano só dándolle pan e auga para alimentarse., Dixen! (Desmáiase)
EMPERADORA: Boa idea. Soldados!, xa oístes o que tendes que facer, levádeme estes dous á cadea
(Os SOLDADOS lévanos)
MARUXAE: Pero Emperadora, amiga, é a túa filla.
CARMIÑAE: Mamá...
EMPERADORA: (A MARUXAE) Que o pensase antes de se namorar. (Faille un aceno a GARDA para
que esperte a CALENA/CIT). Vamos, Maruxae, que parece que ese demo do Manolitus
contaxoume as ganas.
MARUXAE: Vamos ao baño, si, que non sei se se me estropearía a maquillaxe con tanto rebumbio. Ai,
esa afillada miña, que disgusto. Oh, deixei un colorete que te trouxen de regalo no atrium co meu
abrigo.
CALENA/CIT: (Volvendo en si) Onde estou? Xa me roeron os crocodilos?
MARUXAE: Saímos un momento, Citrona. Non perdas a liña de Marcial, que voltamos axiña.
EMPERADORA: Garda! Espabila! Acompaña a Dona Maruxae ao atrium mentres eu vou tranquila ao
baño(Marchan EMPERADORA, MARUXAE e a GARDA)
CALENA/CIT: Ai, Afrodita, axúdame! En que lío estou metida; xa só me falta que apareza o demo por
esa porta.
CATULA: (Entrando por “esa porta”) Ola! (CALENA queda petrificada. CATULA mira para ela tamén
sorprendida pola súa actitude) Que che pasa? A que vén esa cara?
CALENA/CIT: E ti mo preguntas?
CATULA: Todo vai ben, Calena, moi ben; non te preocupes. Don’t worry!
CALENA/CIT: Irá ben para ti, Catula.
CATULA: Para as dúas; e que ben fixéches o papel de sabia, Calena.
CALENA/CIT: Afrodita que me inspirou, Catula.
CATULA: Ea! Cómpre roubarlle o medallón, así que o mellor vai ser que me esconda debaixo do
triclinium, e cando teñamos ocasión, saio e doulle un golpe que queda tesa.
CALENA/CIT: A ver se o facemos dunha vez.
CATULA: Escoita, ti tes que intentar levar a Emperadora para un recanto, de xeito que me dea as costas
para eu poder darlle o golpe, entendes, Calena?
CALENA/CIT: Si, teño que levar a Emperadora para un golpe de xeito que che dea o recanto para poder
ti darlle as costas; é fácil.
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CATULA: Non, non, non. Tes que levar... (Interrómpese ao oír á EMPERADORA tusindo fóra e corre a
meterse baixo o triclinium; a EMPERADORA entra e acomódase)
EMPERADORA: Hoxe teño un mal día, non me vai ben o estómago, deben se-los disgustos. Sabia
Citrona, sigue lendo.
CALENA/CIT: Ben, Emperadora
Bestiae mortae est curvarum
é dicir: ía unha calor que pasmaban as moscas no aire.
Unha lanchae de Marinus coa proae de carballus.
é dicir: árdelle o eixo, Carballeira
(Entran en escena as PRESENTADORAS, dan unha palmada e a acción inmobilízase)
P1: Aquí faltan dúas escenas; só temos pequenos fragmentos que malamente nos axudan a comprender o
fío argumental. Para que os estimados espectadores non se perdan...
P2: Non é que sexan vostedes tontos.
P1: Iso, claro. Dicíalles que para que vostedes non se perdan, direilles que neles se vía como Catula e
Calena tentaban unha e outra vez, e sempre sen conseguilo, roubarlle o medallón á Emperadora.
P2: A segunda escena é moi importante. Atendan! Os estudiosos do texto deduciron que nela se contaba
como a auténtica sabia Citrona voltaba en si no vestibulum do pazo, enteirábase de todo o lío por unha
revelación dos deuses
P1: Isto pode parecerlles unha tontería, pero é así como o espuxo o autor, vaia por Deus!
P2: Entón, Citrona corría a casa de Arpexia, nai do Manolitus a dicirlle que o seu fillo estaba preso.
P1: Pero, estas follas que faltan na obra xa son irrecuperables. Así que o mellor será esperar a que chegue
Arpexia ao Pazo Imperial a ver que pasa.

ACTO SEGUNDO

ESCENA ÚNICA

(A escena atópase igual ca no final do primeiro acto, cos personaxes inmóbiles no seu lugar. Entran
as PRESENTADORAS)
P1: Recuperámos o fío sabendo que Arpexia está xa avisada e neste intre corre cara ao Pazo Imperial.
P2: Catula e Calena levan uns cantos intentos de lle roubar o medallón á Emperadora pero aínda non o
conseguiron.
P1: Carmiñae e Manolitus, meus pobres, están hai un bo anaco pechados no cárcere, iso si, por fin sós.
P2: A sabia Citrona, a verdadeira, segue perdida polos camiños, Seica o golpe a deixou algo apampallada.
P1: Maruxae segue a retocar a súa maquillaxe e de cotilleo coa garda... Pero ben, cingámonos ao
representable e deixémonos de liar o conto máis do que está.
CALENA/CIT: A saia da Carolina ten un lagartus pintadus.
e dicir: Se eu como caramelos de menta, a ti que máis che ten
Muller e hominun...
EMPERADORA: Para, Citrona, é mellor que o deixes. Estou ida, non fago máis que pensar na miña
filla, na miña pobre filla. Non che pareceu un pouco esaxerado encerrala, Citrona?
CALENA/CIT: (Fala, mirando ao público, moi a modo, e evidenciando un grande esforzo intelectual
en cada frase) Muller, un pouco si, pero tamén aprende. As fillas dos Emperadores adoitan ser
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moi mimadas (A Emperadora ponse tesa) . Por outra banda, o vivir na corte con todo tipo de luxos
fai desas nenas mimadas que non cheguen a pasar diso, de neniñas malcridas (A Emperadora
baixa do triclinium e empeza a achegarse a CALENA por detrás. CATULO vai saíndo do seu
escondite) E non chegar a ser mulleres feitas e dereitas; sempre débiles aínda que fermosas; todo
por culpa de nais que non as saben educar (A EMPERADORA ergue as mans por ribade CALENA
en ademán de afogala mentres CATULA se achega silandeira; nisto CALENA ve de reollo á
EMPERADORA e nestre intre, rectifica) En definitiva, as fillas dos Emperadores son boas
mulleres, que os deuses as bendigan, e se hai algunha mala, dende logo que Carmiñae non é. (A
EMPERADORA baixa as mans e CATULA retrocede meténdose baixo o triclinium
precipitadamente). A Carmiñae é a mellor filla de Emperadora que coñezo, tan fermosa, tan boa
persoa, tan..., tan..., tan..., tan...
EMPERADORA: (Volvendo ao seu triclinium) Tan, tan, tan, case pareces unha campá. Pero tes razón,
pobre filliña miña, tan soíña, tan abandonadiña.
MARUXAE: (Entrando) Ai, amiga, pero que bonitos están os xardíns do pazo. A piscina e o impluvium
están espectaculares. Que envexa!
EMPERADORA: Maruxae, non soporto ter a miña meniña máis tempo encerrada. Vai ser mellor traela
aquí. Soldados!!!
MARUXAE: Claro, muller, xa cho dicía eu. A pobriña alí, tan desamparadiña!
(Entran as soldados)
EMPERADORA: Ide á cadea e traédeme a miña filla
S1: Imosss!
S2: Axiiiiña!
EMPERADORA: Ou... Agardade! Nós imos tamén convosco (Marchan as catro. CATULA sae de baixo
do triclinium e vai onda CALENA)
CATULA: Mira que es burra, Calena; xa case a tiña a tiro e fixécheslle dar a volta.
CALENA/CIT: E logo que querías, que me esnagara, ou?
CATULA: O que non podemos é seguir así (O ESCRAVO asómase á porta e escoita sorprendido) Xa
levamos máis de doce intentos e aínda non conseguimos roubarlle o medallón. Xa estou farta.
Faino ben a próxima vez, burrazana!, anaco de carballo sen cerebro!
CALENA/CIT: Sempre me estás reñendo.
CATULA: (Cabreada) É que non fas cousa con xeito.
CALENA/CIT: (Cabreada asemade) Polo menos algo saíu ben, Catula da merda.
CATULA: O que? se pode saberse, Calena da merda.
CALENA/CIT: (Berrando forte) Aínda non se enteirou de que ti estás debaixo do triclinium e de que eu
non son a sabia!!!
CATULA: (Con carraxe) Por que non berras máis, Calena? en Grecia ao mellor aínda non te oíron.
ESCRAVO: (Entra de súpeto cunha lanza nas mans) En Grecia non creo, pero eu si. As mans á cachola
ou espétovos ás dúas! (Elas erguen as mans) Ou sexa, que intentando roubarlle o medallón á miña
ama, non é?
CALENA/CIT: Verás, pasabamos por aquí e...
CATULA: Silenzo, Calena! (Ao ESCRAVO) Nada diso, nós non estabamos aquí por iso.
ESCRAVO: E logo que facedes aquí?
CATULA: Non falaremos por nada do mundo!
CALENA/CIT: Iso, nin que nos torturen!
ESCRAVO: (Achegando a lanza á barriga de CALENA) Cóntame quen es ti. Veña!
CALENA/CIT: Chámome Calena Tertuliana Henrica, nacín hai trinta anos de nai romana e pai
descoñecido. Dediqueime a ser bandida por vocación e aquí me tes, intentando con esta miña
amiga roubarlle o medallón á Emperadora, oíches?
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CATULA: Calenaaaaaa!
ESCRAVO: Ben, vou levar unha boa recompensa cando vos entregue á Emperadora. E non me veñades
con sobornos, que permanecerei fiel á miña ama.
CATULA: Oíches, English?, fágoche unha proposición.
ESCRAVO: De acordo, imos a partes iguais os tres.
CATULA: Aceptamos! O que hai que facer é roubarlle o medallón á Emperadora e despois...
(Interrómpese porque entra a verdadeira CITRONA, desorientada...)
CITRONA: Quen sodes vós? Por que estás ti coa miña roupa? Onde está a miña ama? Deuses! Vinde a
min a explicádeme que está pasando... (o ESCRAVO acércase a CITRONA, dalle un golpe co pau
da lanza e cae desmaiada)
CATULA: Arredemo, como se complican as cousas.
ESCRAVO: Tranquilas, xa me encargo eu, pero escondédevos que axiña han vir (CATULA escóndese,
CALENA volve aos seus papeis e o ESCRAVO marcha arrastrando á verdadeira CITRONA.
(Entran entón a EMPERADORA, MARUXAE, MANOLITUS, CARMIÑAE, as dúas SOLDADOS e
a GARDA. Veñen todos falando moito e a un tempo. Vanse acomodando polo escenario)
GARDA: Silencio.
MARUXAE: Está claro que estades namorados... Que romántico!
EMPERADORA: Camiñae, filliña, cóntanos ti como foi.
CARMIÑAE: Lémbraste cando hai un ano déchesme permiso para ir ver a tía Lavercae a Nápoles? Ben,
pois alí, un día moi soleado, saímos a miña tía e eu a dar unha volta e pola rúa atopei un rapaz moi
elegante que se me quedou mirando: era o Manolitus.
EMPERADORA: En Nápoles?
CARMIÑAE: Si, En Nápoles.
EMPERADORA: Me cago en Nápoles!
CARMIÑAE: Debínlle gustar, pois de seguida veu cun ramo de flores e, ao darmo, chiscoume un ollo.
MARUXAE: Que romántico!
MANOLITUS: Oh!
CARMIÑAE: Rondaba o meu balcón polas noites e eu asomábame un pouco. Polo día viámonos polas
rúas napolitanas camiñando.
EMPERADORA: En Nápoles?
CARMIÑAE: Si, en Nápoles.
EMPERADORA: Me cago en Nápoles!
MANOLITUS: Eu namoreime dela, tan bonita, tan fermosa, tan..., tan..., tan...,
CALENA/CIT: Outra campá!
MARUXAE: E que facías ti en Nápoles? Me cago en Nápoles!
MANOLITUS: Eu estaba en Nápoles por mor dunha ducia de escravas que necesitaba e din que as de alí
son moi boas.
CARMIÑAE: Unha noite ata me veu dar unha serenata ao pé do meu balcón; ao final deixeino subir ata
a baranda e deille un bico.
EMPERADORA: (Levantando a voz) En Nápoles?
MANOLITUS: Si, en Nápoles.
EMPERADORA: Me cago en Nápoles!
MANOLITUS: Eu seguía coa teima de ir rondar a súa casa e unha mañá a súa tía abriume a porta.
CARMIÑAE: E así foi como nos coñecimos.
EMPERADORA: En Nápoles?
CARMIÑAE: Si, en Nápoles.
EMPERADORA: Me cago en Nápoles!
MARUXAE: Que pasou despois?
15

CARMIÑAE: Despois o Manolitus díxome quen era; eu confeseille que era a filla da Emperadora e
seguimos saíndo xuntos.
MANOLITUS: Certo, así foi. Cando regresamos a Roma continuamos véndonos ás agachadas e facendo
medrar este amor que naceu naquela cidade. (Cóllense as mans)
CARMIÑAE: E por iso che pedimos, mamá, que deas o teu permiso para podernos casar.
MANOLITUS: Si, Emperadora, pedímosche permiso para celebrar a nosa voda axiña... E aproveitando
que nos deas permiso para casar, tamén mo poderías dar a min para... para...
EMPERADORA: Vai ao baño dunha vez... xa poderías calar con iso! (Sae)
MARUXAE: Que romántico todo isto, amiga miña. Namoráronse. E ademáis na fermosa cidade de
Nápoles.
EMPERADORA: Me cago en Nápoles! Sabia!, teño que che pedir un consello outra vez, que che parece
todo isto?
CALENA/CIT: Eu, se estivese na túa túnica, mandaría que os pechasen outra vez para que entren en
razóns.
EMPERADORA: Creo que non podo facer outra cousa, ala! soldados, levade a Carmiñae e collede ao
mexón no baño. Imos todos, que quero acompañalos e pasar con eles por diante dos crocodilos
para que vexan o seu destino de non cambiaren (Marchan todos, menos CALENA)
CATULA: (De broma) En Nápoles?
CALENA/CIT: (Seguíndoa) Sí, en Nápoles.
CATULA: Me cago en Nápoles. (Rin ámbalas dúas) Fora bromas agora,eu xa non sei que facer para
roubarlle o medallón.
ESCRAVO: (Entrando) Mirade, o que hai que facer para roubarlle o medallón...
CITRONA: (Entrando e interrompendo) Quen son? Onde estou? Deuses, por que me facedes deambular
por este mundo tan fermoso e non me orientades?
ESCRAVO: Calaaa!
CITRONA: Apolo, Cibeles, Cupido, Venus, Neptuno... vinde a buscarme.
CATULA: Esa si que sería unha sorte, que te levasen con eles.
ESCRAVO: Mira, muller... Ti es Citrona, a escrava da Emperadora. O teu novio, Gurdepus, estate
esperando para fuxirdes xuntos... Corre... Vai onda el que está na rúa Insulae agardándote... Fuxe
CITRONA: Amado, amado... como dis que se chama?
ESCRAVO: Gurdepus!
CITRONA: Gurdepus, vooooou (Vaise saltando coma unha meniña)
CATULA: A ver se de esta vez vai... Condenada sabia!
ESCRAVO: Dicíavos que o que hai que facer para roubarlle o medallón á Emperadora e botarlle uns
poucos destes pos nas uvas. Só uns poucos botados nelas e unicamente con cheiralos é abondo
para adormecer unha centuria de soldados.
CATULA: E logo que estás esperando?
(O ESCRAVO queda limpando vasos e copas, CATULO métese debaixo do triclinium e entra a
EMPERADORA e a GARDA)
EMPERADORA: Ai, canto sufrimos as Emperadoras! Que se lle vai facer?
ESCRAVO: Excelencia, apetécenlle unhas uvas, están fresquísimas!
EMPERADORA: Ai, creo que non, non sei se serán as uvas as que me están facendo doer o estómago.
Come ti unhas poucas a ver como te sentan nese estómago estranxeiro que tes.
ESCRAVO: Pero se son vosas, excelencia... non podo comelas!
EMPERADORA: Próbaas inmediatamente, escravo. Ou vas aos crocodilos directamente.
(O ESCRAVO come unha e cae desmaiado)
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EMPERADORA: Pobre English, é falarlle dos crocodilos e desmáiase. Sempre lle pasa o mesmo.
Garda, vai ver se Maruxae deixa dunha vez de darlle mimos á miña filla e ven facerme compañía,
que me aburro.
GARDA: Inmediatamente! Ave!
S1: Ave, oh, Emperadora! Hai aquí unha muller que quere verte.
EMPERADORA: Non me interesa, estou ocupada. Que pida audiencia para outro ano.
S1: É que insistiu moito, di chamarse Arpexia e é a nai do Manolitus.
EMPERADORA: A nai do Manolitus, será arpía e descarada! (Nese momento entra ARPEXIA levando
case a rastras o SOLDADO2) Sede benvida ao meu humilde pazo, señora.
ARPEXIA: Por Neptuno! Onde está o meu fillo?
EMPERADORA: (Medosa) O seu fillo está... pero non se altere. O seu fillo está, digamos, lixeiramente
preso.
ARPEXIA: (Escandalizándose) Preso! Ai, preso! O meu fillo preso! O fillo da máis rica comercianta de
Roma. Eu deixo Roma sen Emperadora.
EMPERADORA: Cálmese, muller.Coma unhas uvas, aquí ten un acio.
ARPEXIA: Poder meter as uvas onde che collan! Imos soltar ao meu fillo!Veñaaa!!
EMPERADORA: Imos, imos.
(Vanse as dúas. CATULA sae de debaixo do triclinium e intenta espertar ao ESCRAVO)
CATULA: English! Ei, English! Esperta, wake up! Nada, está durmido coma unha pedra.
CALENA/CIT: Catuliña, vámonos de aquí, que isto vai rematar coma o rosario da aurora.
CATULA: Vamos levar ao escravo fóra, mentres déixame pensar, déixame pensar
CALENA/CIT: Apolo nos libre das túas ideas (Mentres, arrastran ao ESCRAVO fóra de escena) Por
que non nos imos tranquilamente a pescar camaróns a Exipto?
CATULA: Veña, imos rematar o que empezamos. Xa estamos cerca de roubarlle o medallón; na próxima
oportunidade facémolo, sexa como sexa.
(Óese ruido e CATULA escóndese; entran as dúas SOLDADOS, CARMIÑAE, MANOLITUS,
MARUXAE, a EMPERADORA e ARPEXIA)
ARPEXIA: Así que en Nápoles?
MANOLITUS: Si, en Nápoles.
ARPEXIA: Me cago en Nápoles.
EMPERADORA: Soldados, podédesvos retirar. Ide vós os dous e a miña Garda a acomodar as celdas
por se estes pailáns teñen que volver.
S1 e S2: Ave!
ARPEXIA: Bueno, e ti, rapaza, sabes falar? Porque non abriches a boca!
CARMIÑAE: Sei
ARPEXIA: Cóntame logo como enmeigaches ao meu fillo querido.
CARMIÑAE: Eu non enmeiguei a ninguén porque non son unha meiga.
CALENA/CIT: Claro, non enmeigas porque non es meiga; se foses meiga enmeigarías cos teus
meigallos, pero ao non seren meiga os meigallos non enmeigan a...
EMPERADORA: (Cortándoa) Sabia, se volves falar de meigas mando que te enmeigallen.
MANOLITUS: Que meigallada!
MARUXAE: Por haber, hai meigas boas... Non quero dicir..
ARPEXIA: Xa non sei que ía dicindo, isto parece cousa de meiguice.
CARMIÑAE: Estábame chamando meiga e eu dicíalle que non enmeigaba a ninguén.
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EMPERADORA: Calade! (Silabeando) Ao que volva dicir a palabra meiga córtolle a cabeza.
S2: (Entrando) Ave, Emperadora! Atopamos ao escravo no medio do corredor adormecido e non hai
xeito de espertalo. Que facemos con el? Parece coma se o vise unha meiga.
EMPERADORA: Soldado!! (Entra correndo S1) Leva de aquí a este soldado e que lle corten a cabeza!
S1: Ave, Emperadora! Imos! (Leva fóra ao outro soldado)
S2: Pero que pasa? Que fixen? Que dixen?
ARPEXIA: Xa me volvín despistar, de que iamos falando?
MARUXAE: Falabamos das mei... ups (Tapa a boca)
EMPERADORA: De Nápoles.
ARPEXIA: Ah, si, de Nápoles.
EMPERADORA: Me cago en Nápoles!
(Entran as presentadoras, dan unha palmada e todos quedan inmóbiles)
P1: Chegamos a un punto en que a acción está tan liada que polo visto nin o torpe do autor sabía como
poñer orde en tantas ideas como hai en xogo; acóllese aquí a unha nova técnica teatral que
consiste en expresar os pensamentos dos personaxes en voz alta, técnica que imos poñer en
práctica axiña e coa que agardamos que o distinguido público vaia decatándose do que pasa nestes
momentos pola mente dos personaxes.
P2: Estamos nun deses momentos nos que se está a xestar un cambio, que polo de agora só se perfila no
seu pensamento.
P1: Vexamos. Emperadora, que pensas? Fala.
(Chisca os dedos e a EMPERADORA empeza a falar sen perder a súa inmobilidade)
EMPERADORA: Por Zeus que estou apañada, esta muller ten un xenio! Claro que, séndomos as dúas
poderosas quizais poderiamos chegar a un acordo amistoso. Que pasaría se nos convertésemos en
amigas e fixésemos negocios xuntas? Non me parece mala idea o goberno e o comercio!
(A PRESENTADORA chisca os dedos e a EMPERADORA cala)
P2: Arpexia, que pensas? Fala.
(Chisca os dedos e ARPEXIA comeza a falar, sen perder a súa inmobilidade)
ARPEXIA: O certo é que este ambiente é espectacular. Coa cantidade de cartos que teño, se fose amiga
da Emperadora podería subir moito, mesmo podería acadar un título nobiliario. Parece unha
muller simpática. Poderíamos saír xuntas, facer negocios, conversar. O que me conviría a min ter
as portas de este pazo sempre abertas.
(A PRESENTADORA chisca os dedos e a ARPEXIA cala)
P1: Carmiñae, que pensas? Fala.
(Chisca os dedos)
CARMIÑAE: O Manolitus aquí diante e eu con estes pelos. Que guapiño é! Ai, cando casemos, cando
casemos! Guapo como é!, rico como é! Claro que de intelixencia deixa moito que desexar, pero
abonda ca miña. De que cor irei vestida á voda? Cantos fillos quererá que teñamos?...
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(A PRESENTADORA chisca os dedos e a CARMIÑAE cala)
P2: Manolitus, que pensas? Fala.
(Chisca os dedos)
MANOLITUS: Hoxe non acabamos máis. Que día máis longo, e eu que tiña plans para ir ao circo de
gladiadores. En fin. Todo sexa polo guapa que está a Carmiñae, aínda que a vexo un chisco
despeiteada, pobriña. Ai, cando casemos xa a vou despeitear aínda máis.
(A PRESENTADORA chisca os dedos e a MANOLITUS cala)
P1: Maruxae, que pensas? Fala. (Chisca os dedos. Silenzo) Maruxae, que pensas? Fala. (Chisca os dedos
máis forte. Silenzo) Nada, esta non pensa nada, o ex-gladiador ocúpalle todo o seu pequeno
cerebro.
P2: Sabia, ou Calena, que pensas? Fala.
(Chisca os dedos)
CALENA: Catula rascando a barriga aí escondida e eu aquí pasándoas negras; xa verás ti como ao final
nos pillan, xa verás!
(A PRESENTADORA chisca os dedos e CALENA cala)
P1: E feito isto a obra segue deste xeito. (Dá unha palmada e retírase. Continúa a acción)
ARPEXIA: Nápoles, Nápoles
MANOLITUS: Si, xa está ben. Pobre Nápoles.
EMPERADORA: A ver, estimada señora, que podemos facer?
ARPEXIA: Non sei, non sei. Este fillo meu saiume algo torto, non sei que facer.
EMPERADORA: Soldados! (Entra a SOLDADO 1) Cortáronlle a cabeza ao outro soldado?
S1: Non, polo de agora non. Aínda a debe ter a remollo.
MARUXAE: A remollo?
S1: Si, é para que amoleza, senon está moi dura e o corte non sae limpo e ponse todo feito un noxo.
EMPERADORA: Se non ten a cabeza cortada tráemo, redúceselle a pena a que se lle corte só un anaco
de perna, pero antes necesítovos. (A SOLDADO 1 marcha e a EMPERADORA diríxise agora a
ARPEXIA) Mire, señora o mellor agora vai ser metelos ós dous na cadea outra vez, despois
poderemos falar e ver que se nos ocorre.
ARPEXIA: É posible que teña vostede razón.
MANOLITUS: E nós outra vez ao caldeiro. Damos máis paseos que un viaxante de miñocas.
(Entran os SOLDADOS)
S1 e S2: Ave!
MARUXAE: Seica tedes que levar a estes dous outra vez ao cárcere (Os SOLDADOS cóllenos e
marchan os catro)
ARPEXIA: Eu tamén vou; quero ver que o meu fillo quede ben instalado (Vaise)
EMPERADORA: Pois nós tamén vamos, Maruxae. A esa muller non a deixo soa por aí.
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(Marchan e CATULA sae do seu escondite)
CATULA: Nada, nin unha soa oportunidade.
CALENA/CIT: Eu xa estou farta.
CATULA: Tantos plans feitos para nada (Empeza a emocionarse, como se quixese chorar)
CALENA/CIT: Facer o máis difícil para nada (Empeza a chorar)
(Abrázanse e choran desconsoladamente)
CATULA: Non chores máis, teño...
CALENA/CIT: Tiveches outra idea, Catula?
CATULA: Tiven. (CALENA bótase a chorar outra vez) Non chores, que esta é boa. Mira temos que...
(Interrómpese ao escoitar ruído fóra) Aí veñen outra vez (Escóndese)
EMPERADORA: Mira tú a Maruxae. Que celosa se puxo porque agora nós somos amigas!
ARPEXIA: Si, e marchou dunha maneira moi maleducada.
EMPERADORA: Onde compraches ese vestido? Estás moi favorecida con el.
ARPEXIA: Con este?, pero se o comprei nas rebaixas de febreiro do Corte Persa. Ti si que eres unha
muller moi elegante, e tes o pazo decorado dunha maneira exquisita. Cando queiras facer
reformas, avisa, que teño unha moblería cos últimos modelos en deseño exipcio e...
S1: (Entrando e interrompendo) Ave!
EMPERADORA: Que queres agora?
S1: Esqueceume preguntarlle se xa lle podemos cortar a perna ao outro soldado.
EMPERADORA: Si, cortádelle o que queirades, pero déixademe en paz.
ARPEXIA: O que teño é relacións cun modisto turco que nos faría por bo prezo os traxes para a voda
dos nosos fillos.
EMPERADORA: A voda! Ai, que xa nin me acordaba deles.
ARPEXIA: Si, a voda. Será apoteósica. E levarán dúas madriñas, as máis guapas nunca vistas.
EMPERADORA: Siiii. Soldados!
(Entran SOLDADO 1 e SOLDADO 2; esta última coxea)
S1: Vímos as dúas ainda de milagre; xa empezabamos a cortarlle un anaco de perna cando oímos a túa
chamada.
EMPERADORA: Levádenos á cadea polos nosos fillos.
(Marchan as catro e CATULA sae do seu escondite)
CATULA: Nada, hoxe non é o noso día. Menos mal que aínda nos rimos algo, senón, unha tarde perdida.
CALENA/CIT: Tes razón. Espera, imos ver se espertou o escravo (Van polo ESCRAVO e tráenno a
rastras). Nada, segue a durmir coma un anxel “angel”
CATULA: Ben, non lle podemos roubar o medallón pero non nos iremos coas mans vacías. Veña,
collamos tódalas cousas de valor que haxa por aquí e polo menos algo sacaremos.
CALENA/CIT: Esa sí que é boa idea.
CATULA: Veña, ao traballo!
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(Apañan tódalas cousas que lles parecen de valor, métenas nun pano e desaparecen pola porta un
instantiño; axiña volven entrar arrecuando. A GARDA e as SOLDADOS entran cada elas
ameazandoas coas lanzas. Tamén entran a EMPERADORA e ARPEXIA, MANOLITUS e
CARMIÑAE)
GARDA: Así que roubando, eh?
CALENA/CIT: Non, non... levabamos isto a unha exposición e...
EMPERADORA: Xa falaremos logo...
(Entra CITRONA, despistada de novo, sen saber onde está)
CITRONA: Gurdepus, Gurdepussss
EMPERADORA: Miña querídisima Citrona.
ARPEXIA: E esta tola quen ven sendo?
CITRONA: Gurdepus, Gurdepussss
EMPERADORA: Senta aí no teu sitio, Citrona. Xa recuperarás o sentido pouco a pouco. Colle un rolo e
xa verás que che ven a memoria axiña (A GARDA colle a CITRONA e axúdaa a sentar)
(Entra MARUXAE, compunxida diríxise á EMPERADORA)
MARUXAE: Miña amiga, miña mellor amiga... Perdoa, é que xa sabes que teño un carácter.
EMPERADORA: Pasa, Maruxae, que este é un momento de alegría e ti sempre serás benvida a esta
familia. E ti, filliña, e ti, Manolitus, escoitade unha boa nova.
ARPEXIA: Si, unha boa noticia por fin.
MARUXAE: Boas noticias, que bonito!
MANOLITUS e CARMIÑAE: Que é?
ARPEXIA: A Emperadora e eu somos amigas. Non imos rifar máis e imos colaborar nos nosos negocios.
EMPERADORA: E ademáis, tedes permiso para casarvos!
(MANOLITUS e CARMIÑAE abrázanse e quédanse mirándose)
CARMIÑAE: Manolitus
MANOLITUS: Carmiñae
ARPEXIA: En Nápoles?
MANOLITUS e CARMIÑAE: Si, en Nápoles!
EMPERADORA e ARPEXIA: Viva Nápoles!
EMPERADORA: Garda, tes o meu permiso para irte reunir co teu mozo. Vós, soldados, quedades
ámbalas dúas ascendidas a xenerais. E vós, ladroas, noutra ocasión iriades ser pasto dos
crocodilos, pero hoxe todo debe ser felicidade e quedades perdoadas. E o escravo... por certo,
onde está?
ARPEXIA: Aquí durmido.
CATULA: Parece que esperta.
(O ESCRAVO esperta sen saber moi ben onde está)
EMPERADORA: E ti, escravo, quedas libre.
P1: E vós (fálalle a todos, incluido ao público) Que facedes aí?
P2: Veña, alegría!
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P1: Hoxe cómpre celebralo, polos deuses, imos todos botar un baile que esta obra xa rematou.
(Soa o Danubio Azul e todos bailan)

FIN
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