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Ana Carreira

O Consello da Cultura Galega, o Camões, Centro Cultural 

Português em Vigo e a Escola Superior de Arte Dramática 

de Galicia dan continuidade ao programa “Dramaturxias 

itinerantes/Dramaturgias itinerantes” coa edición de outono 

2019, que ten como obxectivo servir de ponte entre as 

escrituras teatrais galega e portuguesa para fomentar, a través 

do diálogo escénico, un mellor coñecemento mutuo que poida 

agromar en futuros traballos colectivos.

Na pasada primavera inauguramos en Galicia o ciclo e 

acollemos, primeiro en Compostela e despois en Vigo, os 

textos das dramaturgas Patrícia Portela e AveLina Pérez, 

nas voces do alumnado da ESAD e de parte do Grupo de 

Teatro Amador do Centro Cultural Português do Camões de 

Vigo, Eu.Experimento. Ambas autoras están a desenvolver 

conxuntamente un proxecto que se presentará en Galicia e en 

Portugal en 2020. Este proxecto xa deu, pois, os seus primeiros 

froitos. 

Nesta ocasión, son Ana Carreira e Joana Craveiro as autoras 

escollidas para ofrecer os seus textos dramáticos. Un intre 
antes do solpor (Premio Varela Buxán de Dramaturxia no ano 

2014) é a aposta da autora galega para esta cita, na que unha 
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parella de anciáns vive os seus últimos solpores no patio 

dunha residencia. No seu diálogo emerxe a nostalxia e a dor, 

pero tamén a busca da beleza, a pesar da inminencia do final. 

Pola súa parte, a creadora portuguesa tráenos Atalhos, ou 

sobre o caminho mais comprido entre dois pontos, un texto 

documental sobre un grupo de mozas e mozos que parte nunha 

viaxe evocativa por entre diversas noticias de xornais e que 

será presentado polo alumnado de Joana Craveiro na Escola 

Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha, Portugal.

A edición deste outono contará cunha nova entidade parceira, 

as Comédias do Minho, unha rede cultural da Região do Val 

do Minho que inclúe os cinco municipios portugueses de 

Melgaço, Monção, Paredes de Coura, Valença e Vila Nova de 

Cerveira. Tratase dun proxecto cultural adaptado á realidade 

socioeconómica desa rexión e, por tanto, cun enfoque especial 

na integración da poboación, a partir da construción de 

propostas de efectivo valor participativo e simbólico por e 

para as comunidades. O enfoque central das Comédias do 

Minho, desde a sua creación en 2003, é o teatro. A integración 

desta entidade como colaboradora do Programa Dramaturgias 

Itinerantes supón un interese notable para a relación bilateral 

entre Portugal e Galicia no relativo á produción  e intercambio 

teatrais.



Un intre antes do solpor

Á miña irmÁ mErcEdEs polo apoio constantE. 
aos mEus mEstrEs Joan Giralt, afonso BEcErra  

E trini díaz por aprEndErmE a voar. 

aos mEus pais, por suposto.

“Vivir, Niso Non Hai Felicidade Algunha. Vivir: Levar Polo Mundo O 
Seu Dorido Eu. Pero Ser, Ser É Felicidade. Ser: Converterse En Fonte, En 
Recipiente De Pedra Sobre O Que Cae O Universo Como Unha Chuvia Morna.” 
Milan Kundera En A Inmortalidade

PERSONAXES:

Muller Vella  

Home Vello  

Muller Nova  

Home Novo

AAna Carreira

SOLPOR 1

Entra a Muller Vella. 
O Home Vello dorme sentado na súa moto de minusválido.

MULLER VELLA: 

Mirando cara á fóra e falando co Home Vello. Aí diante 

uns nenos xogan no patio cun bambán deses de roda. O 

pai, digo eu que é o pai, arrola ao máis pequeno mentres 

o maior agarda que lle toque. Dá voltas arredor da 

árbore e arrastra os pés facendo regos na terra.

Acaba de pillarme mirando.

Que fai? Está a tirarme terra. Será...

Fai un saúdo coa man.

Cara á fóra. Non foi nada. Cara ao Home Vello. O pai 

acaba de pedirme desculpas.

Cala un anaco.

Agora tócalle a el, non tivo que agardar moito, pero 

quere aprender a subir só.

O pai déixalle probar sen deixar de miralo, ao mellor é a 

derradeira vez que lle deixe facer algo só.

Cala outro anaco.

Lembras cando ti...?

A acción transcorre nun xardín, dentro dun patio interior no que 
os bancos, sen respaldo, están situados de modo concéntrico con 
respecto ao centro do espazo. A acción sempre sucede na hora da 
tarde na que o sol está a piques de poñerse.
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MULLER VELLA:

Dormes. Sempre dormes. Berrando. Ata cando estás 

esperto dormes.

O Home Vello esperta.

HOME VELLO:

Preguntou por ti.

MULLER VELLA:

Dixécheslle que estaba...

HOME VELLO:

Esquecín o que tiña que dicir.

MULLER VELLA:

Sempre esqueces.

HOME VELLO:

Non sei por que tes que ir tódalas tardes.

MULLER VELLA:

Ven comigo.

HOME VELLO:

E a moto?

MULLER VELLA:

Son só dous chanzos.

HOME VELLO:

Dóenme as pernas.

MULLER VELLA:

Gústame ir.

HOME VELLO:

Xa.

MULLER VELLA:

Tróuxenche unha lambonada.

HOME VELLO:

Non podo comelas...

MULLER VELLA:

Vale. 

HOME VELLO:

... e ti tampouco.

MULLER VELLA:

Despois tomo as pastillas.

HOME VELLO:

Gústache por que non podo subir a moto.

MULLER VELLA:

Gústanme os bares onde non cheira a vello.

HOME VELLO:

Ti tamén es vella.

MULLER VELLA:

Estamos aquí por ti.

HOME VELLO:

Estamos por que non temos ascensor na casa.
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MULLER VELLA:

Mañá ves e tentas subir.

HOME VELLO:

Aquí fóra tampouco se está tan mal.

MULLER VELLA:

Cheira.

Entra a Muller Nova

MULLER NOVA:

Volveu..., volviches tarde outra vez.

MULLER VELLA:

Ultimamente teño a sensación de vento nos oídos.

MULLER NOVA:

A porta pecha ás oito.

HOME VELLO:

Vannos botar.

MULLER VELLA:

Non teñas medo.

MULLER NOVA:

A cea está fría.

MULLER VELLA:

E boa? Está boa?

MULLER NOVA:

En cinco minutos pecha o comedor. Vaise

MULLER VELLA:

É unha impertinente.

HOME VELLO:

Non é imper... imper... Es ti a imper...

MULLER VELLA:

Estamos presos.

HOME VELLO:

Temos o xardín.

MULLER VELLA:

Todo paredes arredor, é un cuarto sen teito.

HOME VELLO:

Cunha porta.

MULLER VELLA:

Case sempre pecha.

HOME VELLO:

Eu estou ben aquí.

MULLER VELLA:

Cheira a..., cheira a corda.
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SOLPOR 2

O Home Vello e a Muller Vella, cos ollos pechos, descansan 
sentados nun banco.

Ao lado do home está a moto en cuxa cesta hai unhas tesoiras 
pequenas e un bote de crema.

Os xeonllos do Home Vello tremen.

A Muller Vella pousa un pé descalzo no xeonllo do home. O Home 
Vello abre os ollos e pousa a man no pé da muller.

A Muller Vella entreabre os ollos e volve pechalos.

O Home Vello colle as tesoiras e comeza a cortarlle as unllas á 
muller.

A Muller Vella pousa a man na cabeza do home.

O Home Vello acariña as dedas da muller, unha por unha, 
paseniño. A muller aparta a man da cabeza. O home segue a 

cortarlle as unllas.

A muller retira o pé subitamente.

HOME VELLO:

Máncote? 

MULLER VELLA:

Non.

O home suxéitalle o pé coa man, sopra na deda mancada, faille 
cóxegas.

A muller sorrí. O home sorrí. Os dous sorrín.

O home pousa a tesoira e colle o bote de crema do cesto.

A Muller Vella mira ao home. O Home Vello mira á muller.

O home pasea lentamente os seus dedos polo pé da muller.

Escóitase o ruído dunha porta que se abre. A Muller Vella dá un 
chimpo no asento.

O Home Vello devolve o bote de crema ao cesto. A Muller Nova 
entra e queda paralizada ao velos.

A Muller Vella desencabalga o pé e póusao no chan.

O Home Vello pousa a man untada ao lado da man da Muller 
Vella, moi cerca, case tocándoa.

MULLER VELLA:

Tomaches as pastillas?

HOME VELLO:

Tomei.

A Muller Vella estira o dedo meniño até tocar a man do Home 
Vello.

A Muller Nova vaise.

O Home Vello e a Muller Vella pechan os ollos.

O pé da Muller Vella descansa no chan.

A Muller Vella dorme sobre o ombreiro do Home Vello. O Home 
Vello mira adiante mentres a Muller Vella dorme. Logo dun tempo 

el retírase un pouco para que ela esperte.

A muller segue durmindo, o home fai varios intentos ata que 
consigue espertala.

MULLER VELLA:

Vai moito que durmía?



8 Dramaturxias Itinerantes ~ Dramaturgias Itinerantes
Ana Carreira

HOME VELLO:

Bastante. 

MULLER VELLA:

Puideches espertarme.

HOME VELLO:

Parecías no sétimo ceo.

MULLER VELLA:

Existe o primeiro?

HOME VELLO:

Iso din. 

MULLER VELLA:

Alguén que estivo alí?

HOME VELLO:

Gustaríache volver?

MULLER VELLA:

Á casa, si, gustaría.

HOME VELLO:

Alí non se che perde nada.

MULLER VELLA:

...

HOME VELLO:

Do ceo, volver despois de morta.

MULLER VELLA:

Pérdeseme algo aquí?

HOME VELLO:

Eu.

MULLER VELLA:

A ti gustaríache poder volver?

HOME VELLO:

Se ti me agardas.

MULLER VELLA:

...

HOME VELLO:

A ti non?

MULLER VELLA:

Preferiría volver como ... unha cousa. Algo que... unha 

cousa dura, si algo duro.

HOME VELLO:

Unha pedra?

MULLER VELLA:

Si, unha pedra.

HOME VELLO:

Ás veces xa o es.

MULLER VELLA:

Unha pequeniña desas que mancan nos zapatos como se 

fose grande. Ri.
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HOME VELLO:

...

MULLER VELLA:

Dóeche a perna?

HOME VELLO:

Non.

MULLER VELLA:

Que pasa logo?

HOME VELLO:

Vou para dentro.

MULLER VELLA:

Mixiriqueiro. Metéuseche unha pedriña no ollo?

HOME VELLO:

Eu volvería ao teu carón.

MULLER VELLA:

Meterte no meu zapato?

HOME VELLO:

Teño frío. 

MULLER VELLA:

Ou na miña cama?

HOME VELLO:

Estás moi graciosa.

MULLER VELLA:

Se me deixasen os pes, bailaría.

HOME VELLO:

Polo menos ti es feliz.

MULLER VELLA:

Moito. E son alta e delgada e teño toda a vida por diante. 

Se volvo do outro mundo, esta engurra será lisiña 

como a túa calva, pero terei que ir vendo como se volve 

engurrar.

HOME VELLO:

As cousas boas tamén contan.

MULLER VELLA:

Só podo contar as cousas que non fixen, os sitios que 

non vin, a xente que non coñecín...

HOME VELLO:

Coñecíchesme a min.

MULLER VELLA:

Se volvo quero outra vida, esta xa a coñezo... E a ti 

tamén.

O Home Vello cala.

A Muller Vella pousa a man na cabeza do Home Vello.

El míraa. Ela pon o pé no xeonllo del. 

O home comeza a cortarlle as unllas.

A muller retira o pé.
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HOME VELLO:

Máncote? 

MULLER VELLA:

Non.

El sopra na deda mancada.

 

SOLPOR 3

A Muller Vella dorme no xardín. O Home Vello tamén dorme.

Sona a canción “More Than This” de Roxy Music.

A Muller Vella esperta. Escoita atenta. Érguese. Mira buscando 
por todos lados.

O Home Vello esperta e o son vaise atenuando.

MULLER VELLA:

Esa canción...

HOME VELLO:

Que canción?

MULLER VELLA:

Estás xordo?

HOME VELLO:

Un pouco si.

A Muller Vella vai cara á porta.

MULLER VELLA:

É aquela... De onde virá?

HOME VELLO:

Onde vas? Non se pode saír.

MULLER VELLA:

Óela? 

HOME VELLO:

Non.



11 Dramaturxias Itinerantes ~ Dramaturgias Itinerantes
Ana Carreira

MULLER VELLA:

É aquela... aquela que el escoitaba de seguido cando, 

cando... Lembras?

HOME VELLO:

Non lembro o que comín hoxe...

Entra a Muller Nova e a música desaparece de todo.

MULLER NOVA:

As pastillas.

MULLER VELLA:

Cantas son? Catro, cinco, seis?

 MULLER NOVA:

Van servir a cea. Vaise.

HOME VELLO:

Unha, dúas, tres... Segue contando. Eu teño sete.

A Muller Vella colle as súas pastillas máis as del e empeza a 
poñelas en ringleira, unha detrás da outra no banco.

MULLER VELLA:

Se colocásemos todas as que levas tomadas na túa vida, 

seguidiñas unha detrás da outra dámoslle varias voltas 

ao xardín.

HOME VELLO:

Teño os cordóns desatados.

MULLER VELLA:

Se colocásemos todos os cordóns que che levo atado 

seguidiños un detrás do outro, dámoslle varias voltas 

ao...

HOME VELLO:

Se colocásemos todas as unllas que che levo cortando...

A Muller Vella deixa de colocar as pastillas e queda mirando a 
ningures ou para dentro de si.

MULLER VELLA:

Esa canción... , era aquela...

HOME VELLO:

Valas estragar.

MULLER VELLA:

A ti gústache estar enfermo, va que si?

Os dous quedan calados e tesos mirando para diante.

HOME VELLO:

Antes, moitas veces, pensaba que unha enfermidade o 

amañaría todo, podería quedar parado durante moito 

tempo, podería... quedarme sen forzas...

O Home Vello tose, colle aire e segue falando

HOME VELLO:

...eu afundido e ti falando e dando voltas ao meu redor.

O Home Vello volve tomar aire. A muller ponlle as pastillas na 
man,

el vainas tragando lentamente mentres fala. 
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HOME VELLO:

Aquí podo estar quedo todo o día. Toma unha pastilla. 
Como estou enfermo... Toma outra... e vello... outra, podo 

pasar o día desde a mañá... outra, até a noite, outra, sen 

moverme, outra, e se quero, toma a última pastilla, sen 

falar.

SOLPOR 4

Soa outra vez a canción “More Than This” de Roxy Music. A 
muller está sentada no banco queda e absorta. De vez en cando 

sacode a cabeza tentando sacar algo dela.

Aparece o Home Novo.

HOME NOVO:

Será mellor que entres.

MULLER VELLA:

Aínda non.

HOME NOVO:

Que agardas?

MULLER VELLA:

Á folla.

HOME NOVO:

Que folla?

MULLER VELLA:

Esa de aí.

HOME NOVO:

Cal?

MULLER VELLA:

Esa. 

HOME NOVO:

Si... que...
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MULLER VELLA:

Cando caia, marcho.

HOME NOVO:

Iso pode ser mañá.

MULLER VELLA:

Ou dentro dunha hora, o outono éche así.

HOME NOVO:

É primavera.

MULLER VELLA:

Hoxe é outono.

HOME NOVO:

Antes foi inverno e agora é primavera, despois será 

verán e máis tarde outono.

Daquela, se queres, vimos ver como caen as follas, pero 

agora...

A Muller Vella segue queda e absorta

HOME NOVO:

Será mellor que entres.

MULLER VELLA:

Cando caia a folla esa... Que fas?

HOME NOVO:

Toma, que che aproveite.

MULLER VELLA:

Arrincáchela.

HOME NOVO:

Non a querías?

MULLER VELLA:

Non a quería non. Era o meu tempo de hoxe. Antes ía ao 

mercado pola mañá e ao café pola tarde. Agora só sei a 

hora que é polas pastillas que tomo: se son sete é pola 

mañá, catro pola tarde. Así que mido o tempo como me 

peta: o que tarda unha folla en caer, ou unha gota de 

auga en baixar pola botella, ou o que duran as cancións.

HOME NOVO:

Voume. 

MULLER VELLA:

Dáme igual.

HOME NOVO:

Hoxe non penso volver.

MULLER VELLA:

Nin mañá, se queres.

HOME NOVO:

Pois moi ben.

MULLER VELLA:

Adeus.

HOME NOVO:

Podo darche un bico?

MULLER VELLA:

Dá.
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O Home Novo achégase.

MULLER VELLA:

Non! 

HOME NOVO:

Que...

SOLPOR 5

MULLER VELLA:

Ao Home Vello que dorme.

Métenseche dentro e... e afógante como cordas desas 

duras que se esfiañan.

O peor é o olor: un olor seco, un pó que se che mete 

na gorxa. Tento arrincalo das paredes de dentro, pero 

máncome e... e logo..., logo véñenseme a boca uns 

líquidos amargos, amargos e ácidos, a min paréceme que 

son verdes, saben a verde, pero as cordas seguen aí.

Só quero tomar aire fresco, e non me deixan saír.  

Non soporto o cheiro! Estasme oíndo?

Entra a Muller Nova

MULLER NOVA:

Van comezar as actividades.

MULLER VELLA:

Antes tecía.

MULLER NOVA:

Hai un grupo de ganchillo.

MULLER VELLA:

Din que fan tapetes, pero en realidade, son redes. 

Vouche contar un segredo: un día van coller os tapetes e 

as colchas todas...

MULLER NOVA:

Están no salón.
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MULLER VELLA:

Eles van... vós. Vós ides coller tapetes e colchas e... e 

unilas e tapar o edificio enteiro para que quedemos 

atrapados como moscas. Ri. E despois volver enchelo de 

vellos.

E elas aí, dálle que dálle ao gancho, urdindo a rede. 

Cara ao interior. Parvas! Que os buratos non chegan 

para respirar e imos acabar morrendo todos! E logo ides 

chorar. Á Muller Nova Van chorar e eu vou rir.

A Muller Nova sae

MULLER VELLA:

Preciso unhas cordas.

A Muller Nova detense.

MULLER NOVA:

Non.

MULLER VELLA:

Longas. 

MULLER NOVA:

Non.

MULLER VELLA:

De esparto.

MULLER NOVA:

Non.

A Muller Nova sae. O Home Vello abre os ollos. 

HOME VELLO:

Para que as queres?

MULLER VELLA:

Para facer manualidades.
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SOLPOR 6

A Muller Vella, sentada nun banco, escoita “More Than This” de 
Roxy Music.

Entra o Home Novo.

A Muller Vella ponse a bailar ao son da música.

HOME NOVO:

Que fas? 

MULLER VELLA:

Bailo. Se a ti non che fai dano oíla vaimo facer a min.

Mentres a Muller Vella baila o Home Novo vaise e entra o Home 
Vello.

HOME VELLO:

Estás contenta.

MULLER VELLA:

Non. 

HOME VELLO:

Bailas. 

MULLER VELLA:

Hai música.

HOME VELLO:

Bailas comigo?

MULLER VELLA:

Será solto que agarrado...

HOME VELLO:

Sube á moto.

Ela sube, eles bailan coa moto

MULLER VELLA:

A canción é máis rápida.

HOME VELLO:

Non a escoito.

MULLER VELLA:

Estás xordo.

HOME VELLO:

Que?

MULLER VELLA:

É igual.

Dan voltas coa moto cada vez máis rápido, el agárraa con forza 
pola cintura.

A Muller Vella afasta ao Home Vello do seu corpo.

O Home Vello detense

HOME VELLO:

Manqueite?

MULLER VELLA:

Non.

A Muller Vella baixa da moto

MULLER VELLA:

Onde foi?
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HOME VELLO:

Quen? 

MULLER VELLA:

Apareceu de súpeto.

HOME VELLO:

Quen?

MULLER VELLA:

Estaba aquí.

HOME VELLO:

Quen?

MULLER VELLA:

O noso...

HOME VELLO:

Iso é im..., im...

A Muller Vella vai cara á porta.

HOME VELLO:

Que fas? 

MULLER VELLA:

Somos como os pequenos da escola de enfronte. Non 

poden saír se nos os recolle un adulto responsable.

HOME VELLO:

Nós somos adultos respons... respons...

MULLER VELLA:

Responsos. É o que nos queda.

HOME VELLO:

Responsables.

MULLER VELLA:

Véñenche ben os talleres...

HOME VELLO:

É como volver á escola.

MULLER VELLA:

Como eles...

HOME VELLO:

Con babeiros de talla especial.

MULLER VELLA:

Desque nacemos métennos en sitos pequenos para 

vixiarnos mellor. Medramos e o espazo do que dispor 

medra con nós. Aos pouquichiños imos tendo permiso 

para movernos polo mundo até que somos nós os que 

damos permiso...

HOME VELLO:

... e vixiamos.

MULLER VELLA:

Agora... agora de vellos o sitio volve ser pequeno, un 

cornello no que sermos mellor vixiados.

HOME VELLO:

Os vellos dúas veces...
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MULLER VELLA:

Diso nada! Xa ninguén nos pregunta que imos ser de 

maiores ou se queremos máis a papá ou a mamá, nin que 

imos pedir aos Reis Magos.

HOME VELLO:

E cando nos caen os dentes miramos se o rato deixou 

algo na almofada co que mercar unha dentadura nova.

Rin.

MULLER VELLA:

Lembras cando lle caían...?

HOME VELLO:

Teño mala memoria.

MULLER VELLA:

Era el. 

HOME VELLO:

Vai fresco. Vou para dentro.

MULLER VELLA:

Imos para a nosa casa.

HOME VELLO:

Van servir a cea.

MULLER VELLA:

Subimos as escaleiras a modo e...

HOME VELLO:

De sobremesa hai flan.

MULLER VELLA:

Flan. Que ben.

HOME VELLO:

Sen azucre.

MULLER VELLA:

Que ben. Sen azucre.
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SOLPOR 7

A Muller Vella tece coas cordas noutro lugar do xardín. Algunhas 
están esparexidas polo chan. Sona “Playera” de Enrique 

Granados. A Muller Vella detense e escoita.

Ponse a bailar coas cordas.

Entra o Home Vello.

HOME VELLO:

Sempre che gustou.

MULLER VELLA:

Escóitala!

HOME VELLO:

Púxena eu.

A Muller Vella deixa de bailar e volve tecer.

HOME VELLO:

Igual cando morra dáche por oíla.

MULLER VELLA:

Nin de morto serías capaz de pensar se queremos o 

mesmo.

A música cesa.

O Home Vello queda en silencio.

A Muller Vella tece.

Pausa

HOME VELLO:

Que fas? 

MULLER VELLA:

Un tecido de cordas.

HOME VELLO:

Un pouco áspero.

MULLER VELLA:

Cando o use non me vai mancar.

HOME VELLO:

É unha alfombra?

 MULLER VELLA:

É a miña mortalla.

HOME VELLO:

Eu quero que me queimen.

MULLER VELLA:

Eu quero alimentar aos bichos, ou pensas que non teñen 

fame os pobres? A natureza é cruel aínda que sexa 

bonito pasear por ela. Aquí todo parece tranquilo, va 

que si? Pois hai un montón de bichos roendo na carne 

morta. Cando morra quero que me coman. O que sobre 

de min acabará mesturado na terra e, se hai sorte, 

convértome en pedriña.

Entra a Muller Nova con dous vasos na man

MULLER NOVA:

Aí tedes as pastillas. Vaise
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MULLER VELLA:

Cando sexa pedra heime meter nos teus zapatos.

Quedan en silencio, mirando para adiante cos vasos na man.

HOME VELLO:

Por que sempre estamos no mesmo sitio?

MULLER VELLA:

No xardín?

HOME VELLO:

No mesmo sitio do xardín.

Volven quedar en silencio

HOME VELLO:

Que fixemos onte?

MULLER VELLA:

Que que fixemos onte?

HOME VELLO:

Si.

MULLER VELLA:

Enfadándose. Non te entendo.

Os dous calan un anaco mirando para adiante

HOME VELLO:

Que fixemos onte?

 MULLER VELLA:

Eu penso que estivemos aquí.

HOME VELLO:

Por que sempre estamos no mesmo sitio?

MULLER VELLA:

No xardín?

HOME VELLO:

No mesmo sitio do xardín.

Volven quedar en silencio.

MULLER VELLA:

É un pouco, un pouco...

Queda calada mirando para diante, o vello tamén.

HOME VELLO:

Un pouco?

MULLER VELLA:

Absurdo.

HOME VELLO:

Si, absurdo.
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SOLPOR 8

No mesmo lugar do solpor anterior, o Home Vello está sentado na 
moto.

A Muller Vella senta no banco.

A muller recolle as cordas nun novelo.

De súpeto, empeza a cantaruxar a canción “More than this” de 
Roxy Music, que empeza a soar un anaco despois.

A Muller Vella escoita a canción e cantaruxa.

O Home Vello mira adiante sen reaccionar á canción da muller.

Aparece o Home Novo.

Colócase preto do Home Vello e da Muller Vella.

A Muller Vella mira ao Home Novo. O Home novo devólvelle a 
mirada. A Muller Vella mira ao Home Vello.

O Home Vello mira adiante.

O Home novo estira a man ata case pousala na cabeza da Muller 
Vella.

A Muller Vella lanza o novelo de cordas polo chan..

O Home Novo retira a man. O Home Vello mira adiante.

O novelo corre desenredándose até parar noutro banco.

A música cesa cando cesa o movemento das cordas.

A Muller Vella recolle o novelo e senta no banco onde chegou.

O Home Vello achégase a ela coa moto.

O Home Novo senta no banco que a Muller Vella deixou libre.

O Home Vello baixa da moto con dificultade e senta ao lado da 
muller.

MULLER VELLA:

Gustaríame azul escuro.

HOME VELLO:

A min non me parece azul escuro.

MULLER VELLA:

Agardamos á noite e xa se volverá azul.

HOME VELLO:

A noite sempre a pintan de azul escuro.

MULLER VELLA:

Este banco é máis cómodo.

HOME VELLO:

A min paréceme igual.

MULLER VELLA:

Está máis lonxe deles.

HOME VELLO:

Por que che molesta tanto a xente?

MULLER VELLA:

Non me molesta.

HOME VELLO:

Entón por que fuximos?

MULLER VELLA:

Fuxo eu, e ti ves comigo.
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HOME VELLO:

Por que foxes?

MULLER VELLA:

Arrímate a min, igual a sentes.

O vello arrímase e sepárase.

HOME VELLO:

Non sinto nada.

MULLER VELLA:

Arrímate.

O Home Novo érguese do banco, senta a carón da Muller Vella e 
arrímase a ela.

HOME NOVO:

Non sinto nada.

MULLER VELLA:

Daquela escoitábala unha e outra vez, como eu agora. 

Estabas plantado alí como se algo desde fóra te 

empuxase, eras como un vexetal. Un día convertícheste 

nunha... planta.

O Home Novo vai quedando sumido no asento, como un vexetal, o 
Home Vello, do outro lado, fai o mesmo que o Home Novo.

Sona a canción de “More Than This” de Roxy Music.

MULLER VELLA:

Noto como vas caendo, murchando como unha flor 

negra e eu non deixo de pensar: por que florece hoxe a 

escuridade e non outro día? Eu só quero animarte, pero 

ti..., ti es débil para loitar.

HOME VELLO:

Imaxínome abrindo a porta do balcón, 

HOME NOVO:

...empolincándome nos ferros e... tirándome.

MULLER VELLA:

Como se só che quedasen forzas para o baleiro.

HOME NOVO:

Pero non pasou.

O Home Noivo vaise

HOME VELLO:

Por que volviches a aquilo?

MULLER VELLA:

Non volvín. Vivo alí.

A Muller Nova entra cos vasos de pastillas na man.

MULLER NOVA:

As pastillas.

A Muller Vella e o Home Vello collen as pastillas

HOME VELLO:

Avíate. Hai que volver.

MULLER VELLA:

Lévasme na túa moto?

HOME VELLO:

Hoxe non.
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A Muller Vella arrebola cara ao fondo o vaso coas pastillas.

O Home Vello arrastra as cordas cara ao interior.

A Muller Vella mira en fite o lugar onde caeron as pastillas.

SOLPOR 9

No lugar ao que arrebolou os vasos no solpor anterior, a Muller 
Vella fai ringleiras con pastillas que saca dos petos.

O Home Vello está sentado no banco do primeiro solpor cun 
álbum de fotos na man.

A moto está ao seu lado.

O Home Novo está sentado nun banco un pouco afastado.

A Muller Vella diríxese a el.

MULLER VELLA:

Quietiño aí, eh... Non sei se entraches pola memoria ou 

pola porta e tampouco sei se el non te ve ou non te quere 

ver, así que queda aí e non digas nin un chío.

O Home Novo crava a ollada no chan.

A Muller Vella vai cara á porta. 

O Home Vello mira cara adiante.

MULLER VELLA:

No bambán hai un neno arrolándose a si mesmo. 

Saudando coa man cara á fora. Ola! Ola! Non me ve. 

Como ruxen as cordas ao moverse! Escoitas?

Non, claro que non escoitas.

HOME VELLO:

Antes, cando aínda era novo de máis pensaba que algún 

día faría algo polo que todo o mundo me lembrase. 

Deixar, deixar... como se chaman as marcas dos zapatos 

no chan?
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MULLER VELLA:

Ao Home Novo. Gustábache andar na terra. Sempre 

volvías sucio e con pedras nos zapatos.

HOME NOVO:

Dicías que a roupa estaba chea de...

MULLER VELLA:

Pegadas.

HOME VELLO:

Pegadas si. Agora... de vello... o único que quero é saber 

que nunca fixen o ridículo.

A Muller Vella senta a carón do Home Vello.

MULLER VELLA:

Este é tan bonito como o de onte.

HOME VELLO:

Hai unha luz distinta, 

MULLER VELLA:

No xardín ou no día?

HOME VELLO:

A de mañá será... rosa. Non, vermella.

MULLER VELLA:

Esta de que cor é?

HOME VELLO:

Verde? 

MULLER VELLA:

Verde está ben.

HOME VELLO:

Escolliches a folla de hoxe?

MULLER VELLA:

Escóllea ti.

O Home Vello abre sen mirar.

HOME VELLO:

Que manía de gardar as esquelas nos álbums de fotos.

MULLER VELLA:

Son lembranzas tamén, non?

HOME VELLO:

A este non o lembro.

MULLER VELLA:

Lendo. Prudencio López Fernández, viúvo de tatatatá, 

fillos tatatá, tatatá, ausente, e aquí outro, ausente. Un, 

dous, tres, catro cinco... Cinco ausentes da súa vida. De 

que lle serviu a este o nome?

HOME VELLO:

Que nome?

MULLER VELLA:

Prudencio, entendes? Chamarase Prudencio, pero non 

escapou.
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HOME VELLO:

Escolle outra.

A Muller Vella abre o álbum

HOME VELLO:

Onde estabamos?

MULLER VELLA:

No baile. Ti agarrábasme como se quixese fuxir.

HOME VELLO:

Sempre parecías estar a piques de elevarte como un 

globo.

MULLER VELLA:

Apertábasme.

HOME VELLO:

Agachabas a ollada para que non te vise, pero algunha 

bágoa túa caeume na man.

A Muller Vella sube ao banco con dificultade e ponse a bailar.

HOME VELLO:

Que escoitas?

MULLER VELLA:

Non penso dicircho, é miña.

El sube ao banco con máis dificultade.

O Home Vello agarra á Muller Vella pola cintura con moita forza.

A Muller Vella agacha a cara mentres bailan suavemente.

Sona “Playera” de Enrique Granados.

A Muller Vella detense de súpeto e afástase do Home Vello.

HOME VELLO:

Máncote. 

MULLER VELLA:

Non.

A Muller Nova entra cos vasos de pastillas.

MULLER NOVA:

Pero isto? Para matarse.

Baixan con dificultade do banco

MULLER VELLA:

Mandáchesnos lembrar.

MULLER NOVA:

Mellor as fotos, si?

MULLER VELLO:

Todos están mortos.

A Muller Nova dálles os vasos.

MULLER NOVA:

É hora de entrar. Sae.
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MULLER VELLA:

Teñen as caras conxeladas: estatuas mirando a ningures 

a piques de caer. Algún día só viviremos nos álbums de 

xente que non lembrará quen somos.

A Muller Vella colle unha folla do álbum e sácalle o plástico, as 
fotos quedan pegadas, de modo que dá unha sacudida para que 

caian, pero non caen.

O Home Vello colle a folla de álbum e despega as fotos coas 
unllas, a modiño, lanza unha por unha ao aire e mira como caen.

HOME VELLO:

Pedriñas para os zapatos.

MULLER VELLA:

Ao Home Novo, cantando. “Vámonos pala casa pajarito 

que face frío...” Cantábache iso: “Vámonos pala casa 

pajarito que face frío...”. De súpeto volveu, como o cheiro 

dunha comida que se canta.

Todos quedan en silencio un anaco.

MULLER VELLA:

Mañá seguirei a viaxe.

HOME VELLO:

Lévame contigo.

MULLER VELLA:

Subiremos á moto e poremos cara de velocidade, así 

arregañando os dentes.

O Home Vello e a Muller Vella arregañan os dentes e rin.

HOME VELLO:

Onde imos?

A Muller Vella arrebola as pastillas ao ar e caen a eito.

A Muller Vella sube soa á moto.

 O home queda teso no banco mentres a muller dá voltas na moto.

A muller detense ao chegar á porta.

MULLER VELLA:

Cara á fóra. De nena quería determe nos límites de 

poboación e ver a cara dos homes que debuxaban 

as liñas descontinuas dos mapas, quedarme alí e 

preguntarlles como sabían en que lugar do mundo se 

atopaban.

HOME VELLO:

Víchelos algunha vez?

MULLER VELLA:

Nunca agardei abondo.

Volve dar voltas coa moto polo xardín mentres o Home Vello e o 
Home Novo miran quedos a cadanseu lado.

MULLER VELLA:

Cantando. “Vámonos pala casa pajarito que face frío...” 

HOME VELLO:

Imos dentro? Está a pórse o sol.

MULLER VELLA:

Xa se puxo?
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HOME VELLO:

Non.

MULLER VELLA:

Entón quedamos un pouco máis.

A Muller Vella segue dando voltas en espiral arredor do Home 
Vello ata que son engulidos pola escuridade



J Joana Craveiro

Enquanto nómada auto-suficiente, o viajante recusa o tempo social, colectivo 
e limitador, em proveito de um tempo singular construído a partir de durações 
subjectivas e de instantes festivos apetecidos e desejados. Associal, insociável, 

irrecuperável, o nómada ignora o relógio e guia-se pelo Sul e pelas estrelas, 
aprende com as constelações e com o movimento do astro no céu, não tem 

horários, mas possui um olho de animal acostumado a distinguir as alvoradas, 
as auroras, as trovoadas, as abertas, os crepúsculos, os eclipses, os cometas, as 

cintilações estelares, sabe ler as nuvens e decifrar as suas promessas, interpreta 
os ventos e conhece os seus hábitos.

(...) 

Quando se faz à estrada, obedece a uma força que, brotando do seu ventre e dos 
meandros do seu inconsciente, o coloca no caminho, o impulsiona e abre-lhe o 

mundo como um fruto exótico, raro e dispendioso.

Michel Onfray, Teoria da Viagem

Hay muchas formas de vivir, infinidad de razones para que la vida comience. La 
vida sólo permite ser contada se ves en ella un viaje. Sólo hay un viaje importante 

en la vida.

Todo viaje esconde un deseo. El mejor de los viajes es el que la vida misma propone, 
el trayecto de la vida a la muerte. También se puede viajar dentro de la muerte, 
como hacían los griegos. El viaje esconde un crimen. La vida es violencia secreta. 

Esconde el crimen contra uno mismo.

Manuel Vilas, Lou Reed era español

Atalhos
ou sobre o caminho mais comprido

entre dois pontos

de Joana Craveiro

Texto escrito naquilo a que chamam, em Portugal, antiga ortografia. 
Uma encomenda do Programa PANOS, Culturgeste, Portugal, 2017.



29 Dramaturxias Itinerantes ~ Dramaturgias Itinerantes
Joana Craveiro

NOTAS E EXPLICAÇÕES INICIAIS

Quatro jovens empreendem uma viagem por entre as suas 

dúvidas e desadequações da sociedade e daquilo que é 

esperado deles. Cada um define o seu ponto de partida mas 

não sabem dizer à partida aonde vão chegar. Pelo caminho, 

tiram para fora a sua lista de perguntas e de acontecimentos 

inexplicados, ao mesmo tempo que se vão aproximando de 

alguns sonhos ou fantasias que têm. Num não-lugar de mapas 

imaginários, estas quatro figuras unidas pela vontade comum 

de encontrar respostas e fugir ao sentirem-se fora de tudo 

percorrem a memória de alguns acontecimentos recentes que 

têm surgido nos jornais ao longo dos últimos meses/anos, para 

falarem deles próprios e pedirem explicações pelo que não 

compreendem.

O caminho que escolheram é o mais longo, e daí o título. 

Porque demora sempre mais ir à volta das coisas, ao cerne das 

coisas, do que passar por cima do que não se compreende nem 

faz sentido só para se chegar mais depressa aonde se pensa que 

tem que se chegar a horas.

As pessoas desta peça são:

A

B

C

D

E

Embora as pessoas A, D e E se refiram a si próprias no 

feminino e as restantes no masculino, a escolha do género de 

cada uma delas é flexível, embora eu sugira que se mantenham 

as pessoas D e E como femininas.

A acção decorre onde imaginarem que ela está a decorrer. 

*

No Verão e Outono de 2016 ocupei-me a ler jornais em busca 

de pontos de partida para as viagens deste grupo de pessoas. 

Esses recortes deram origem a um dossier que pode ser 

consultado em https://bit.ly/30rMwln 

Contudo, nem todos os acontecimentos e factos mencionados 

na obra estão presentes no dossier, e isso foi uma escolha. 

Na peça há, também, o espaço definido para a criação de uma 

cena por parte das pessoas que estejam a desbravar este texto. 

O local onde essa cena deverá ocorrer está assinalado. A cena 

deverá ter uma duração não superior a 5 minutos, e deverá 

reflectir as inquietações da equipa que esteja a montar este 

texto.

*

Por fim, uma nota sobre ortografia: não sei escrever numa 

coisa que em Portugal chamam nova ortografia e que decorre 

de um Acordo Ortográfico (AO) com o qual não concordo e que 

não assinei. Por isso, dizem-me que tenho que colocar uma 

nota cada vez que escrevo, a detalhar a seguinte informação: 

escrito de acordo com a antiga ortografia.
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0. INTRO: UMA CHÁVENA DE CHÁ.

A: Tudo começa comigo a fazer chá numa chávena que uma 

empregada da minha avó partiu há muitos anos, e que a minha 

avó nunca lhe perdoou porque aquela chávena era como um 

resto de mim na casa dela. Estou sentada numa sala quente, é 

Inverno, há uma árvore de Natal ao canto, e eu acabei de fazer 

uma chávena de chá. Gosto de chá desde que a minha mãe me 

fez o meu primeiro chá quando eu tinha cerca de 5 anos e eu 

adorei aquilo. Mais ou menos na mesma altura, reparei que 

quando a minha avó tinha visitas em casa costumava servir-

lhes chá num serviço que só de vez em quando era usado, e ela 

gritava sempre depois das visitas irem embora: não ponham o 

serviço na máquina!

B: Tudo começa comigo a acordar um dia e a pensar o que raio 

ando aqui a fazer a arrastar-me de um lado para o outro, e 

talvez coincida com o facto de não me apetecer sequer levantar 

da cama porque parece não haver razões para isso. Afinal de 

contas, tudo o que me interessa está no espaço, sim, lá fora no 

espaço, e só dá para ver de noite, mas ninguém parece perceber 

isso e enviam-me nesta rotina estúpida de todos os dias de 

escola, casa, escola, casa, escola, e eu dou por mim, dia após 

dia, a arrastar-me entre essas duas únicas opções com livros 

inúteis às costas e uma sensação de querer partir o vidro do 

autocarro que me leva de um sítios para o outro e que diz que 

só deve ser partido em caso de emergência e eu digo, É uma 

emergência!

C: Ninguém percebe isto, mas para mim tudo começa no dia 

em que eu decidi que ia ser um dia diferente, e é estúpido ter 

tido esse pensamento porque nada levava a crer que seria, de 

facto, diferente, mas eu meti aquilo na cabeça e fui por ali fora, 

pelo dia afora com essa determinação. Por isso, na verdade, 

para mim tudo começa num dia banal que eu decidi que ia ser 

diferente e era um diferente para o bom e não para o mau, mas 

suponho que eu não tinha esse poder –de decidir, primeiro e, 

depois, de decidir como seria. Só que na altura eu não sabia, e 

quando as pessoas me chatearam ao longo desse dia eu gritei 

invariavelmente – para dentro, claro – Eu não vos vou deixar 

estragar o meu dia de hoje, não vou!

D: Para mim nada disto começa onde deve começar, podia até 

dizer-se que não chegou a começar. Estou aqui, estou presente, 

tive sonhos esquisitos esta noite, sonhei que a minha casa era 

maior do que é, como se houvesse dentro dela mais divisões 

que eu não conhecia, e sei agora que isso era uma metáfora 

estúpida para como eu me sinto, agora que vejo que há mais em 

mim do que eu pensava (é verdade, acabei de perceber que não 

sou só isto que se vê, que há mais, que há mais, que há mais). 

A minha mãe está-me sempre a dizer que eu tenho sonhos 

esquisitos por isso também não lhe conto este, apesar de 

considerar um sonho importante. Afinal de contas, sabermos 

que há mais em nós do que conhecemos é suposto ser uma 

coisa boa, ou não? As pessoas no geral costumam dizer que eu 

sou maluca. Decido beber um chá.

B: Eu também.

C: Eu também.

A: Eu já estava a beber um chá, mas ficou frio. Passas-me a 

chaleira?

(bebem chá. Entra E., ou já lá estava?)

E: Eu cheguei mais tarde, eles já tinham começado a beber o 

chá. Senti-me à parte, mas eu sinto-me sempre à parte, por 

isso não estranhei. Entrei sem fazer barulho, como se fosse 

invisível (eu sou sempre meio transparente, a sério, as pessoas 
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parece que olham e não me vêem, é uma coisa esquisita, mas é 

mesmo verdade), entrei invisível, transparente, servi-me de chá 

(como eles), e sentei-me. 

Para meu espanto, eles repararam em mim.

A: Estás connosco?

E: Estou convosco.

(fim da Intro)

1. PREPARAÇÃO: MAPAS E LANCHE

D: Agarrámos nos mapas e definimos um ponto de partida,

A: Eu a beber chá.

B: Eu a querer ver as estrelas.

C: Eu a decidir que ia ter um dia diferente.

D: Eu a acordar de um sonho que mais parecia um pesadelo, e que só 

veio confirmar aquilo que a minha mãe sempre me disse: que eu sou 

seriamente perturbada.

E: Eu não sei bem: é preciso ter um ponto de partida?

C: Os pontos de partida de cada um de nós eram totalmente diferentes, 

eram lugares interiores mais do que lugares físicos, apesar de cada um 

de nós ter estado num lugar físico quando pensou em tudo isto:

A: Na sala de jantar da casa da minha avó, e era natal.

B: No meu quarto,

C: No meu quarto,

D: No meu quarto, especificamente na minha cama.

E: Nesta sala, eu parti exactamente desta sala, neste dia, em que, de 

repente, eu me tornei visível para aquelas pessoas.

B: Tentámos definir um ponto de chegada, mas ainda era cedo para 

isso

D: embora nos tivessem vindo com a treta dos viajantes que sabem 

bem para onde vão.

C: Decidimos que íamos ser um novo tipo de viajante

A: daqueles que deixam o destino da viagem revelar-se, acontecer por 

si.
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D: Isto era uma treta também, claro, mas fingimos que 

acreditámos porque estávamos genuinamente entusiasmados 

com esta possibilidade de viajar sem sabermos para onde.

E: Eu só pensava nas possibilidades todas que havia, os sítios 

todos onde podíamos ir, comecei a suar das mãos, tenho este 

problema porque começo a suar das mãos quando fico nervosa 

e depois fico com um bocado de medo e depois fico meio zonza 

e já cheguei mesmo a desmaiar, e por isso é que a minha mãe 

começou com aquela história de eu ter uma saúde frágil, e 

que não posso fazer certas coisas, e foi assim que começou 

o meu afastamento do mundo, mas no fundo era só uma 

hipersensibilidade, que me fazia suar das mãos. E enfim, ali 

estava eu, a suar das mãos e a pensar na viagem.

B: Vai ser já em 2030 que será possível chegar a Marte. 

E: A Marte? Eu não quero ir para Marte! (suar das mãos)

D: Achei a ideia de poder viajar até Marte assustadora e fora de 

contexto.

B: Isso é porque não sonhaste com isso a vida toda toda toda.

C: Eles quase que começaram a discutir.

A: Percebemos que estávamos em pontos completamente 

diferentes do mapa no início da viagem e aceitámos que ia ser 

assim. Solitários, preparámos um farnel

C: Essa palavra farnel já não se usa; fizemos um lanche para a 

viagem, foi isso.

B: Pois foi.

D: Pois foi.

A: Como queiram.

E: Eu até gosto da palavras farnel, tem qualquer coisa de 

antigo, eu uma vez li num livro uma coisa que tinha a ver 

com isso...Era um livro sobre férias de Verão intermináveis 

como nós já não conhecemos, e, nele, grupos de raparigas 

– lembro-me que eram só raparigas – preparavam lanches 

para piqueniques secretos à meia-noite – que livro seria? – e 

depois saiam sem ninguém ver e a lua estava cheia, e acho 

que havia uma piscina – que livro era este? – só raparigas, e 

piqueniques... 

C: Isso é estranho.

D: Eu sei exactamente que livros são esses e, acredita, aquilo 

era MUITO estranho.

B: Havia lua cheia nesses dias... mas tipo, sempre?...

E: Não era estranho, era lindo, era uma espécie de 

irmandade, elas faziam coisas incríveis.... (continua a falar 
imperceptivelmente, os outros não a ouvem, confeccionam lanche) 

(preparam lanche/farnel para a viagem. Pão, fruta, etc.)
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2. PRIMEIROS PASSOS

D: Lá fora, era tudo difícil. Estava escuro, estava frio, era o 

desconhecido.

B: Pensei nas naves espaciais, a laborarem sozinhas em 

destinos longínquos, a abrirem o caminho para que também 

nós possamos ir um dia. Senti pena por essas máquinas 

solitárias,

D: quando o que devias era ter sentido pena por nós, pela 

nossa solidão, pela nossa orfandade.

B: A sonda Curiosity, por exemplo, a esta hora, em Marte, a 

andar de um lado para o outro, a recolher dados, eu pensava 

nessa sonda

D: porque PREFERES pensar nessa sonda, em vez de pensares 

em NÓS, nas pessoas à tua volta, com os pés assentes na terra, 

porque te é mais fácil ficares aí em CIMA do que desceres até 

NÓS, porque não consegues, não é?...

C: Eles começaram outra vez a discutir.

E. Ele era um bocado esquisito, sempre a falar do espaço e de 

Marte, mas eu até gostava dele, havia uma paixão na forma 

como ele falava...

B: Não nos entendíamos. Eu só queria subir, e ela descer. E 

não era só ela, toda a gente embirrava com esta mania que eu 

tinha de desligar, ficava a olhar para as pessoas, mas deixava 

de ouvir por completo o que elas diziam. Chamavam-me cabeça 

no ar, e chegava a casa quase todos os dias com um recado a 

vermelho para os meus pais: desatento.

D: Decidi aceitá-lo como ele era. Afinal de contas, éramos 

todos necessários nesta viagem.

E: Eles lá acabaram por fazer as pazes.

A: Reuni-os a todos numa sala, antes da partida e disse, ok, 

vamos ver, o que é que sabemos? Foi quando começaram a tirar 

os recortes das notícias, os cadernos, as notas, as perguntas, 

os marcadores e os croquis para cima da mesa. Um deles, 

já não sei qual, disse num tom firme: não se trata do que 

sabemos, mas sim do que ainda não nos explicaram. E foi nesse 

momento que, na verdade, tudo começou.

(recortes, perguntas, mapas, pins, montagem de um cenário de 
reconstituição detectivesca)
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3. CENÁRIOS

Cenário #1

A: Onde é que estás?

B: É difícil dizer, está calor, não, ainda não está calor, está frio, 

e quando saio para a rua é uma imensidão de terra a toda a 

volta...

C: Estás num deserto...?

B: Isso.

D: Onde?

B: Ainda não sei, há como que um nevoeiro...

D: Não nos venhas outra vez com a porcaria de Marte!

E: Deixa-o estar! Vê melhor... nevoeiro no deserto?

B: Sim, um nevoeiro; chama-se camanchaca...

A: Estás em Atacama!

B: Isso, em Atacama.

A: Chile, Atacama. 

B: Camanchaca queria dizer “obscuridade” na língua indígena.

E: Está escuro?

B: Sim. E eles apanham o nevoeiro do deserto...

D: Eles, quem, os indígenas?

B: Não, quer dizer... eles, não se percebe bem quem... é 

importante?

C: Como é que eles o apanham?...

B: Com uma espécie de... rede... Mas isto já vem de antes.

D: Quão antes?

B: Dos indígenas, lá está, recuperavam a água que escorria das 

rochas.

D: Por uma vez na vida vamos ouvir a história do ponto de 

vista dos povos indígenas? Gosto disso.

B: Não, não é do ponto de vista dos indígenas, desculpa, eu não 

sei nada disso.

D: Claro que não sabes, quem é que sabe? Ninguém conta essa 

história.

E: Deixa-o continuar!

A: E mais?

B: Esta água mata a sede do deserto.

C: E mais?

B: Chegam a fazer cerveja com a neblina... acham possível?

E: Está vento?

B: Não, só calor e neblina.

C: E as redes?

B. São várias, em vários pontos, há aldeias inteiras 

alimentadas por esta água.

D: Quando a neblina se levantar o que é que vai acontecer?

B: Aquelas mulheres vão aparecer.

D: Que mulheres?

B: As mulheres dos que desapareceram. Mulheres, mães, avós, 

irmãs.
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A: Como é que eles desapareceram?

B: Foram enterrados em valas comuns ao longo do deserto.

E: Porquê?

B: Porque pensavam diferente. Torturados e depois mortos, 

pelos militares da ditadura.

A: Data?

B: 1973-1990.

C: E depois?

B: Silêncio, um enorme silêncio. Ninguém fala dessas valas, os 

que sabem não dizem onde é.

D: Onde estão esses que mataram e torturaram?

B: Alguns à solta, alguns mortos, a maioria sem 

arrependimento. 

C: E os corpos?

B: 3.065 desaparecidos. 30.000 presos e torturados. O número 

não pára de aumentar.

E: Porquê o deserto?

B: Havia um campo de concentração ali no meio. Há um 

homem que conseguiu desenhar o campo de concentração 

de memória, ainda hoje o tem de memória, como se estivesse 

marcado dentro dele; é uma arquitecto e fez as medições 

à escala. O homem lembra-se onde era cada coisa daquele 

espaço.

A: Ele é um sobrevivente?

B: É um sobrevivente.

E: Como é que ele lida com esse facto... de ser um sobrevivente 

quando tantos morreram?

B: Não sei. Com culpa, penso.

C: Ele traiu alguém?

B: Não.

D: O que é que as mulheres estão a fazer?

B: Estão a andar no deserto. Olham para o chão. De repente 

param, e escavam.

A: Encontraram alguma coisa?

B: Hoje ainda não.

 C: Mas vão continuar?

B: Há mais de 20 anos que elas continuam.

E: E porquê?

B: Porque têm esperança, sei lá. 

D: Mas que diferença fará encontrarem os corpos?

B: Podem dar-lhes uma sepultura.

E: Isso faz realmente a diferença.

B: Porque dá descanso aos vivos e aos mortos, percebes?

E: Percebo.

A: Vamos juntar-nos a elas?

B: Sim, por uns dias.

(escavações para procurar corpos)

B (enquanto eles escavam): Enquanto escavamos à procura dos 

ossos dos desparecidos da ditadura do Chile e nos esquecemos 
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dos 30.000 desaparecidos da ditadura da Argentina que nunca 

recuperaremos porque estão debaixo do Río de la Plata, eu 

não quero pensar nos desaparecidos das ditaduras todas senão 

acho que nunca mais durmo ou não vou conseguir levantar 

os olhos do chão alguma vez, e por isso distraio-me antes por 

um instante a olhar para as redes de nevoeiro, e penso na lua 

de Europa que dá a água a Júpiter, e penso porquê chamar 

Europa a uma lua em Júpiter, como se só conseguíssemos 

conhecer o novo mundo através dos mapas do mundo antigo. 

Quantas europas serão criadas por esse espaço fora quando 

eles chegarem lá em 2030? Onde estarei eu em 2030 e será 

que poderei embarcar nessa viagem e porque é que quereria 

embarcar nessa viagem? Aqui, em Atacama, estão alguns dos 

maiores telescópios do mundo e, de noite, vê-se o sistema solar 

inteiro e todas as outras galáxias para além do sistema solar, 

e eu fico horas só a olhar e a pensar... como será. Os presos 

do campo de concentração tinham uma espécie de clube de 

astronomia e observaram juntos a estrelas, todas as noites. 

Penso na dimensão de liberdade desse acto de olhar as estrelas 

a partir de um campo de concentração no meio do deserto de 

Atacama.  Penso se terei finalmente encontrado o meu lugar. 

Penso em deixar tudo para trás e em ficar aqui. 

D: Mas nós não deixamos.

A: O combinado era seguirmos juntos até ao fim.

E: E além disso, as temperaturas à noite descem tanto que irias 

morrer, percebes, de frio, percebes? Não ias querer isso, pois 

não?

B: Acho que não.

D: Claro que não ias querer. Seguimos.

B: Seguimos.

A: Seguimos.

E: Seguimos.

A: Aqui está uma coisa que vais gostar de saber: acabou de ser 

inaugurado o maior radiotelescópio do mundo, na China. Se te 

portares bem e não desistires da viagem, passamos por lá mais 

tarde.

B: Combinado.

D: Pelo caminho passamos pela casa das 10.000 pessoas que 

eles desalojaram para construir o radiotelescópio.

A: Se tivermos tempo, claro.

B: Deslocar as pessoas não é o mesmo que enterrá-las ou fazê-

las desparecer no mar.

D: Claro que não. Ninguém estava a sugerir isso.

E: Shhhh. Concentrem-se, ele já começou!
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CENÁRIO #2

D: É de noite, e começa a chover.

C: Não, está sol, 31 graus. Estou em Long Beach, Califórnia, e 

há um homem que caminha sozinho a falar pelas ruas. Não, é 

uma mulher, e segura uma garrafa de plástico contra o peito. 

Bate no peito. Diz coisas que não percebo. Sobre a guerra? 

Não, sobre a guerra é o outro homem negro que não tem um 

bocado de uma perna e que passa a gritar por mim. Desvio-

me com medo. Há quatro pessoas no autocarro, todas negras 

ou latinas ou asiáticas – e algumas falam sozinhas ou trazem 

sacos de plástico, ou são pessoas como eu, que não imaginam 

outra forma de viajar por estas avenidas enormes, enquanto lá 

fora as limusinas passam e passam...

É quase Halloween e os quintais estão cheios de pequenos 

cenários de sangue, fantasmas e assassinatos, como cabeças 

cortadas (de plástico, claro), espalhadas no chão. Eles adoram 

o Halloween e eu também...

A: Sai daí, não interessa que estejas em Long Beach. 

D: Onde é que fica Long Beach, afinal?

C: Mas, e o nevoeiro...? Aqui também há.

D: Mas quem é que quer saber de Long Beach, Califórnia?... 

Que mania de seres esquisito.

C: O meu irmão mais velho também me diz isso, e na minha 

família olham para mim como se eu fosse um coisa meio 

estranha. Será que sou?

E: Lembra-te daquilo que decidiste sobre o dia de hoje.

C: Ok.

E: Não deixes que ninguém te convença do contrário.

D: Tu só estás aí porque é perto de Hollywood!

C: Eu nem sabia que isto era perto de Hollywood!

E: Às vezes eu não conseguia aguentar bem a crueldade entre 

eles.

D: Não sejas piegas!

E: Certo!

B: Não percas tempo com isso. Para sul, desce, desce para sul.

C: Ok. Estou a descer para sul.

A: Carolina do Sul.

C: Carolina do Sul.

B: Estás a ver a casa?

C: Estou.

D: Em que ano estás?

C: 1944.

E: Como é que está o dia hoje? 

C: Está sol. Ele acordou a pensar que hoje ia ser um bom dia.

E: Como tu.

C: Como eu.

B: E a irmã dele onde é que está?

C: A brincar no quintal.

A: E depois?

C: Batem à porta.

D: E depois?
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C: Ele abre.

E: E depois?

C: Dois polícias agarram-no pelos ombros e atiram-no ao chão.

B: E depois?

C: A irmã dele grita.

A: E depois?

C: Arrastam-no pelo chão e enfiam-no no carro da polícia.

E: E explicam-lhe alguma coisa?

C: Não.

D: E os pais dele?

C: Não estão. Estão a trabalhar não sei onde. Estavam só ele e 

a irmã em casa. 

B: E agora?

C: Está na prisão, atirado ao chão, batem-lhe, querem que 

confesse, mas ele não tem nada para confessar, só que eles 

acreditam que sim e batem-lhe e atiram-no ao chão.

D: E ele?

C: Tem 12 anos.

E: E nega?

C: Nega, nega tudo, não esteve com as meninas mortas, 

conhecia-as vagamente, não sabe nada delas, não foi ele, tem 

doze anos e não saberia como matar duas raparigas, uma de 

onze anos e outra de sete, não foi ele, não poderia ter sido 

ele, ele tenta dizer-lhes mas eles não querem saber, obrigam-

no confessar o que não fez, ele não sabe nada, está todo 

espancado e talvez tenha dito que o fez mas não fez, e quando 

dá por ele está sentado no tribunal e o júri condena-o à morte 

em três horas e dez minutos, dez minutos foi o tempo que o 

júri levou a chegar ao veredicto, e em cinco dias estava sentado 

na cadeira eléctrica.

A: Como é que foi?

C: Ele não chegava com os pés ao chão. Era muito pequeno. 

E também não chegava ao aparelho por onde tinha que pôr a 

cabeça. Pesava menos de 50 kg e a cadeira não estava feita para 

ele.

B: E como é que foi então?

C: Tiveram que colocar um livro no assento para que ele 

chegasse lá com a cabeça

D: Que livro era?

C: Alguns dizem que era a bíblia. Eu acho que era o Moby Dick.

E: O Huckleberry Finn, talvez?

C: Não, isso teria sido impossível e tu sabes porquê.

A: Porque ele era negro, não era?

C: Sim.

E: E achas que isso teve alguma coisa a...

C: Sim.

B: Condenado em três horas e dez minutos?

C: Sim.

D: Ele sabia ler?

C: Tinha aprendido, sim.

D: Eu acho que só um livro não chegava, devem ter usado mais.
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E: O que é que ele esteve a ler antes de morrer?

C: Não o deixaram ler. Mas um homem que esteve com ele na 

prisão diz que ele todas as noites rezava as suas orações. Disse-

lhe que estava inocente.

A: Onde é que estás agora?

C: No tribunal da Carolina do Sul, novamente.

A: O que é que há lá?

C: O julgamento dele.

B: Outra vez?

C: Outra vez.

A: Data?

C: Dezembro de 2014.

D: Nome?

C: George Stinney.

B: Motivo?

C: Reabertura do processo.

A: Juíza?

C: Carmen Mullen.

B: Veredicto?

C: Ilibado de todas as acusações.

A: Data?

C: 2014. Ilibado. Afinal não sabia de nada, era uma criança. 

Forçado a confessar. Nunca mais esteve com os pais desde que 

o levaram de casa naquele dia. Doze homens brancos no júri. 

D: ORDEM NO TRIBUNAL! ORDEM NO TRIBUNAL!

A: Data?

C: 2014.

E: Finalmente repousas.

C: Finalmente.

(pausa maior)

A: Lembram-se de quando éramos putos e os nossos pais 

costumavam ler para nós?

B: Quando?

A: À noite, antes de nos deitarmos.

D: Os meus pais nunca fizeram isso.

B: A minha mãe fez isso uma vez.

A: Pronto, imaginem então, isso dá sempre nos filmes, os putos 

estão deitados na cama e um dos pais lê-lhes uma história.

C: Quais filmes?

A: Sei lá, filmes de família, ou com famílias e isso.

D: Esses filmes são um bocado maus.

A: Pronto, mas isso agora não interessa para nada, o que eu 

queria pedir era se alguém podia ler um bocado do Moby Dick. 

E: Agora?

A: Sim. Para nos dar coragem.

(ler Moby Dick)

A: O que é que achas que ele pensou naqueles momentos 

finais?
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C: Quem?

A: O George.

C: Deve ter pensado que tudo aquilo era uma estupidez, sei lá.

A: Eu acho que ele pensou na mãe dele ou no pai.

E: Ou na primeira vez que andou de bicicleta.

D: Ele não tinha uma bicicleta! Vivia no sul dos Estados 

Unidos na época da segregação racial!

E: Ok, mas devia ter uma memória qualquer BOA – acho que 

ele pensou nisso.

A: Vocês pensariam em quê?

C: Muito difícil essa pergunta.

E: Eu não me quero pôr nesse lugar.

B: Eu acho que pensava em Marte.

D: Sim, claro que pensavas.

B: Agora a sério, alguém traga os amendoins.

(amendoins)

B: Isto começou tudo a 31 de Julho de 1964, quando o Ranger 

7 aterrou na Lua sem problemas, alguém estava a comer 

amendoins e ficou como uma espécie de amuleto, porque 

os seis Rangers anteriores tinham falhado. E a única coisa 

diferente daquela vez tinham sido... os amendoins, na sala 

de controlo. De modo que, em dia de abordagem, seja à Lua 

ou Marte, ou sei lá, há sempre amendoins no Laboratório de 

Propulsão a  Jato da NASA.

E: Acho óptimo, adoro amendoins.

C: Tudo isto é um bom sinal. Vai ser um bom dia.

A: Claro que vai.

(comem amendoins. D deambula)

D: Eu não tinha a certeza sobre isso, sou no geral desconfiada 

dos amuletos, dos bons presságios e daquelas mensagens que 

vêm nos bolinhos ou nos chocolates ou naqueles pacotes de 

chá yogi, aquilo dá-me um bocado de náuseas porque me irrita 

que me digam como é que as coisas vão correr porque depois 

nunca correm assim e talvez ainda bem, que faríamos nós sem 

a excitação da viagem, sem o desconhecido, nem sei o que 

estou a dizer, acho que estou perdida, é isso, e não gosto de 

estar perdida, para isso não saía de casa e ficava onde conheço 

bem, mas lá também dei de ter medo, houve uma altura em 

que nem abria a porta, os meus pais traziam-me um tabuleiro 

e deixavam ali e eu não abria a porta, e eles até tentavam, 

mas eu não conseguia dar a volta à chave, mas depois fiquei 

melhor, acho que eles tinham posto qualquer coisa na comida, 

porque quando finalmente abri a porta e comi o que eles 

tinham deixado, era canja, adoro canja, senti um cansaço 

tão grande, como se tivesse estado a andar durante horas e a 

escalar montanhas, eu que nunca escalei nada na minha vida 

e que detesto a natureza em todas as suas formas, o que eu 

queria mesmo era saber onde estavam aquelas divisões todas 

da casa que eu tinha visto no meu sonho, porque eu não estava 

a encontrar e estava cada vez mais fechada no cubículo que era 

eu, e depois veio aquele médico com o sorriso idiota explicar-

me sobre o mundo lá fora e todas as possibilidades, e eu só 

queria que ele parasse de falar e me deixasse fazer as malas, 

e foi quando ele disse, mas vai viajar?, porque é que fez estas 

malas todas?, e eu disse, sim, acho que vou, e ele disse, óptimo, 

acho que precisa de conhecer outras coisas.
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CENÁRIO #3

D: Estou pronta.

A: De certeza?

D: Sim.

C: Tens tudo o que precisas?

D: Não, mas a questão é precisamente essa.

A: Exacto. Naquele dia ele não sabia que ia precisar de alguma 

coisa.

B: Pois é.

E: A que horas é que ele saiu de casa?

D: Ao fim da manhã. Ele e os pais iam fazer um piquenique.

B: Estava sol?

D: Acho que sim.

E: Ele portou-se mal nesse dia?

D: Sei lá. Define: portar-se mal.

E: Se os pais gritaram com ele.

D: Os japoneses não gritam com os filhos.

E: Como é que fazem então?

D: Têm outras formas de os castigar.

C: Pois, isso ficou bem claro.

D: Isto não tem nada a ver com a nacionalidade deles, ok? Mas 

pronto, não gritaram com ele, avisaram-no várias vezes que ele 

não podia fazer aquilo.

B: Era o quê que ele fazia?

D: Já não sei se mandou umas pedras a uns carros que iam a 

passar. É um miúdo de sete anos, de certeza que é hiperactivo 

ou tem uma dessas doenças de défice de atenção que agora são 

diagnosticadas à maioria de nós.

B: Eu não fui diagnosticado com isso.

D: Não, tu tens outra coisa.

A: Não comecem!

B: Ok. O miúdo era irrequieto e problemático.

D: Isso, gostava de fazer porcaria.

C: Mas o que é que aconteceu de diferente naquele dia?

D: Acho que os pais estavam mesmo cansados.

E: Num domingo?

D: Sim, os domingos são o pior para os pais, nunca te 

disseram?

E: Acho que sim.

C: Deixem lá isso dos pais, estou farto de analisar 

comportamentos dos pais, isso não leva a nada.

B: É que não há padrões não é?

C: Isso.

A: Não se afastem da história.

C: Desculpa, continua.

D: Ele está no carro, já mandou as pedras, já acabou o 

piquenique. Os pais vão calados, frustrados por terem assim 

um filho tão mal educado por eles, sentem-se impotentes, 

frágeis, enraivecidos
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E: Confusos..?

D: Não, não se sentem confusos; estão dominados por uma 

raiva ancestral por todas as vezes que o seu filho lhes 

desobedeceu, vão calados mas em sintonia um com o outro – o 

pai e a mãe – e há uma tensão, uma raiva que cresce naquele 

carro, e de repente –

(pausa, e depois com grande intensidade)

o pai pára o carro, a mãe sabe exactamente o que ele vai fazer e 

concorda, o pai sai do carro com estrondo, bate a porta, abre a 

porta de trás do carro onde o miúdo está, com violência puxa-o 

por um braço e empurra-o para a berma da estrada, e diz: agora 

vamos deixar-te aqui! O miúdo olha para o pai sem perceber e 

o pai vira costas e entra no carro outra vez e fecha a porta com 

estrondo e a mãe não olha sequer para lá, está a ver tudo pelo 

retrovisor lateral, e não tem uma lágrima que seja nos olhos, 

há como que um olhar implacável do tipo, agora é que vais ver 

como é, e, mereceste isto, meu estúpido

E: A mãe é dura!

D: e o pai entra no carro, fecha a porta com estrondo, a mãe 

sem olhar para o miúdo, o pai dá à chave, e arrancam. E ele 

fica a ver o carro a ir embora.

E: Eu não sei se a mãe chamaria estúpido ao filho.

C: Os japoneses são muito calmos, eu não sei se o pai fazia isso 

tudo com violência.

D: Esquece a nacionalidade, não é relevante! Eu é que estou lá, 

estou só a descrever o que vejo!

A: Ok. E agora?

D: Ao princípio os pais tinham pensado dar só uma volta de 

alguns minutos, mas passado um bocado começam a gostar do 

silêncio, percebem?, daquela paz no carro, entre eles, olham-se 

nos olhos, quase que têm vontade de se beijar e –

B: Não vás por aí.

D: Pois, mas olham-se nos olhos, e sentem alívio, já não sei se 

é a mãe que solta um suspiro

E: Eu não gosto dessa mãe, ela é esquisita.

D: e decidem ficar mais do que uns minutos na estrada, mais 

à frente, antes de regressar. E quando regressam, o rapaz não 

está lá.

B: E eles?

D: Ficam desesperados.

E: Ah, agora ficam desesperados?

D: Sim, não pensaram que ele se fosse embora.

C: É porque não o conheciam. 

D: Aquilo foi esquisito porque, de acordo com o registo da 

polícia, eles só deram o alarme mais tarde. 

A: Então e o que é que ficaram a fazer antes?

D: A procurá-lo, acho. Estavam mesmo aflitos com o rapaz e ao 

mesmo tempo pensavam no que os outros iam pensar.

C: Bem pensado.

D: Andaram ali às voltas mas não o conseguiram encontrar. 

B: O que é que havia ali à volta?

D: Uma floresta perigosa.

A: Eles entraram na floresta?
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D: Penso que não.

E: Claro que não. Cobardes.

A: Mas ele entrou.

D: Sim, ele dirigiu-se logo para lá.

E: Corajoso.

D: Sim.

C: E depois?

D: Depois esteve desaparecido durante oito dias, parece que 

ficou a dormir numa tenda militar que havia ali, e durante 

o dia saía em busca de comida, parece que comeu raízes 

ou sementes, e lá foi conseguindo sobreviver, até que o 

encontraram.

B: Quem é que o encontrou?

D: Um militar que andava a fazer exercícios ali na zona e 

entrou na tenda. O homem nem sequer fazia parte da equipa de 

buscas.

E: Salvo por um anjo.

D: Menos. 

E: Desculpem, é que esta ideia de alguém no sitio certo à hora 

certa fascina-me, alguém que nem deveria estar ali, que não 

fazia parte do plano, faz-me ter esperança em algo... invisível... 

lá fora...

B: Já te falei na vida noutras galáxias?

D: Oh não!

A: Foquem-se! Se não, não chegamos ao fim da viagem. O 

perigo é este: as armadilhas ao longo do caminho, que nos 

fazem perder tempo ou desistir.

C: Não tens a sensação que viemos pelo caminho mais longo?

A: Claro que viemos.

Todos os Outros: O quê?! Como assim? Mas tu sabias e não 

disseste...?? Mas podíamos ter ido à volta...!

A: Concentrem-se! Ainda não é tempo de analisar o caminho, 

não enquanto o percorremos, porque nos arriscamos a não ver 

as pedras no chão e a tropeçar, porque em vez de estarmos a 

olhar por onde vamos, estamos a discutir por onde poderíamos 

ter ido.

D: Tu costumas ler aquelas cenas que vêm no chá yogi...?

C: Deixa-a, ela tem razão.

B: Foi o problema daquela sonda que enviaram a Marte e que 

nunca regressou.

D: Qual delas?

C: O que é que sugeres, então?

A: Que continuemos.

E: Eu concordo.

D: Tu vais sempre para onde os outros vão, não é?

E: Não. Eu NUNCA vou para onde os outros vão porque eu 

NUNCA estou com os OUTROS porque os OUTROS nem 

sequer vêem que eu estou lá e são bem capazes de tropeçar 

em mim quando começam a andar, ou mandar-me lixo para 

cima porque lhes pareço um campo aberto e não ALGUÉM 

(UMA PESSOA) que está ali; por isso antes de me vires com 
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essa conversa de merda sobre eu ser influenciável e não sei 

quê e que EU vou para onde vai o rebanho e que não tenho 

personalidade e não penso por MIM, e antes de me começares 

a insultar ou a usar como tapete para limpares as tuas botas 

da tropa cheias de estilo e cheias de lama, deixa-me que te diga 

que eu estou farta de pessoas neuróticas e desesperançadas 

como tu que só fazem do mundo um sítio onde NINGUÉM 

quer viver, e, mais, pessoas como TU que acham que são 

incompreendidas são aquelas que não fazem esforço ALGUM 

para compreender os outros e por isso vão acabar sozinhas na 

lama das suas botas e a achar o mundo uma porcaria porque 

elas próprias são uma porcaria, e SIM, acho que devemos 

seguir, e acho que TU não acabaste a tua história, por isso, 

FAZ FAVOR.

(pequena pausa. Todos espantados)

D: Ok. Onde é que nós íamos?

B: O rapaz foi descoberto

C: Por um militar

A: Que nem fazia parte da equipa de salvamento

D: Isso. O rapaz é descoberto e está são e salvo. Só um pouco 

desidratado, mas são e salvo e sem traços de hipotermia.

B: Isso é milagroso.

D: Sim, tipo isso.

C: E os pais?

D: Aí começa toda uma outra história.

E: Porquê?

D: Como é que eles vão explicar à polícia e a todo um país 

perplexo e indignado aquilo que fizeram?

E: E como é que foi?

D: Bom, eles mentiram no interrogatório, mudaram um bocado 

os factos, começaram por dizer que só o deixaram durante 

alguns minutos, mas agora percebe-se que terá sido durante 

quase 30, durante os quais o rapaz desapareceu porque se viu 

sozinho e ficou aterrorizado; depois, não foram logo à polícia, 

o que fez com que o rapaz se embrenhasse ainda mais na 

floresta, que tinha ursos e serpentes e uma espécie esquisita 

de plantas tipo bambú mas mais densas, e onde ele podia ter 

morrido ao fim de pouco tempo. No final, quando o rapaz é 

encontrado, eles curvam-se quase até ao chão, num pedido de 

desculpas, e pedem desculpa à nação também.

E: À nação?

D: Sim, ao país, ao Japão. A cultura nipónica tem este lado do 

respeito. Nós, os ocidentais somos mais abrutalhados. Reparei 

que os pais estavam de ténis All Star.

B: Os dois?

D: Sim.

C: Pessoas com estilo.

E: Isso, pessoas com estilo que quase matam o filho.

D: Mas porque é que tu és tão moralista?

E: Mas porque é que tu és tão insensível ao sofrimento dos 

outros?

D: Levem-na daqui e dêem-lhe um chá yogi!

A: Espera, ela (E) já começou!

D: Já?! mas eu ainda não acabei!!!

A: (Para E) Vai, avança, onde é que estás?
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C: Espera, antes disso há aqui uma coisa que tu (B) vais gostar 

(tira recorte de jornal).

B: Uma Super Lua! Hoje!

C: Sim!

E: E eu?

D: Sim, e ela?

C: Espera, isto é importante!

B: A maior desde há 68 anos.

C: Vai ser a única Super Lua da nossa vida toda.

B: Achas?

C: Tenho a certeza, diz aqui: “A conjugação dos dois factores 

(Super Lua com desfasamento pequeno e perigeu mínimo) leva 

à ocorrência de uma Super Lua extrema. A última vez que a 

Super Lua se aproximou tanto da Terra foi em 26 de Janeiro de 

1948...”

B: 1948, a guerra já tinha acabado.

D: Depende de que guerra estejas a falar.

C: “...quando a fase de lua cheia ocorreu às 7h10 (hora de 

Lisboa) e atingiu às 11h18 o perigeu a apenas 356460,526 

quilómetros da Terra.”

B: Uau, tão perto!

C: “...O diâmetro de uma Super Lua é entre 12% e 14% maior 

do que o de uma lua cheia no apogeu da órbita com um 

consequente aumento de brilho entre 29% e 30%.” 

B: E desta vez ainda por cima, pelas minhas contas, há um 

aumento de brilho de 1%,

C: Sim, por causa da distância da Terra à Lua no perigeu, que é 

a menor desde 1948.

E: PAREM COM ISSO VOCÊS OS DOIS!

D: Pois é: PAREM JÁ! Então e nós? Estávamos no meio de uma 

coisa importante!

C: Olha aqui, daqui a 18 anos há a possibilidade de haver uma 

lua semelhante.

B: Mas como é que sabemos a esta distância se será mesmo 

semelhante?

C: Tens razão, não sabemos. Nem sabemos se vai mesmo 

acontecer.

B: Aprende comigo: nestas coisas do espaço, quando acontece 

temos que aproveitar, estar presentes. São Coisas-De-Uma-Vez-

Na-Vida.

C: Isso parece importante.

B: E é.

D: Eu não estou a acreditar nisto.

E: Esquece-os. Conta-me de que cor eram os ténis All Star dos 

pais do miúdo.

(D e E afastam-se em conversa)

C: Vocês não ficam connosco?

D: Temos um bocado de medo dessa coisa da lua.

B: Não têm nada! Querem fazer uma coisa diferente, só isso!

E: Às vezes é preciso.

D: Pois é.

(B e C a ver a lua)
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A: Às vezes é mesmo preciso. Eu também não fiquei a ver a 

lua e ninguém deu por isso e ainda bem. Era perigoso, com 

um aumento de brilho entre 29 e 30%. Ia-me dar vontade de 

apontar. Apontar para a lua faz verrugas nas mãos, dizia a 

minha avó, e eu passava horas todas as noites a olhar para as 

mãos a ver se as verrugas já tinham nascido porque eu não 

queria ter verrugas mas queria apontar para a lua só para 

desafiar a maldição. A minha avó havia dias em que dizia 

que o diabo andava à solta e era naqueles dias em que tudo 

lhe caía das mãos, ela dizia, “já anda o diabo a atentar-me”, 

assim é que era, como se ele andasse ali no meio de nós, e em 

lembro-me que era nesses dias que os cozinhados lhe saíam 

melhores; ela nunca se considerou boa cozinheira e até ao fim 

não lhe consegui arrancar nenhuma receita, dizia que estavam 

escritas num papel qualquer que não sabia onde estava, então 

eu surpreendia-a com telefonemas, vó, como é que se faz 

canja de galinha? Como é que se faz arroz de grelos? E ela, 

surpreendida, respondia, uma receita automática que ela tinha 

gravada dentro dela mas que não seria capaz de escrever ou 

de dizer sequer que sabia, mas sabia. Agora tenho pena de não 

ter gravado esses telefonemas porque me esqueci das receitas 

todas e passo horas a tentar fazer o tal arroz de grelos que 

nunca sai como o dela, ou a sopa de nabiças com feijão da qual 

só me lembro do aspecto e do sabor mas que não saberia dizer 

o que continha. 

Podemos fazer uma pausa?

B: Uma pausa como?

A: Vocês sabem... uma pausa.

D: Sim, nós sabemos.

C: Uma pausa.

E: Aceito. Uma pausa.

A: Pausa:

(aqui deve ser introduzida a Nova Cena de duração não superior a 
5 minutos)
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E: Sim, salta.

B: O que é que ela pensou?

E: Não sei. Se calhar pensou que conseguia,

C: O quê?

E: Chegar bem lá abaixo.

B: Já tinha feito um experiência parecida?

E: Acho que não. 

D: Até àquela altura ainda estava viva, não estava?

E: Pois.

A: E os pais?

E: Chegaram umas horas depois e não a encontraram.

C: Vinham bem?

E: Tinham-se divertido imenso, embora haja quem diga que 

tinham perdido imenso dinheiro. 

D: Mas isso para eles era nada.

E: Sim. Por isso é que eles adoravam jogar. Às vezes ganha-

se, às vezes perde-se, nunca se sabe, é uma boa sensação, eles 

gostavam disso.

B: Ela caiu de que altura?

E: 21º andar. Foi isso que a puxou, ser tão alto, ela adorava isso 

das alturas. Quando eles andavam de avião ela era daquelas 

crianças que nunca chorava

D: ao contrário de todas as outras crianças nos aviões.

C: Pois.

E: Eles tinham pensado que, como o casino era apenas a 600 

CENÁRIO #4

A: Agora já nos podes dizer onde é que estás?

D: Que abrupto! Não conseguiste pensar numa transição 

melhor? Afinal de contas foste tu quem propôs a pausa.

A: Esta é a minha transição: Repito – Onde é que estás?

E: Não sei. Não conheço este sítio. Ela também não conhecia, 

acordou a meio da noite e não conhecia.

A: E o que é que fez?

E: Chorou, o que é que achas que ela fez?, estava com medo.

D: Sê objectiva, sem juízos.

B: Mas onde é que estão os estúpidos dos pais?

D: Sem juízos.

E: Sei lá, ela não sabe, por isso é que está a chorar.

C: E agora?

E: Levanta-se, devagar, tem medo, está escuro, dá três passos, 

pára, medo, mais três passos, pára, medo, chega à sala, não 

reconhece a sala, está escuro, medo, mais três passos, há uma 

janela aberta, ela gosta de janelas, em casa tem uma janela 

que ela gosta, ela chega à janela, afinal é uma varanda, há uma 

grade, não, sim, uma espécie de grade, no tribunal chamaram-

lhe gradeamento, ela gosta de subir gradeamentos, ela gosta 

de subir em geral, depois de ultrapassar o medo inicial dos 

lugares desconhecido, sobretudo ela gosta de ar livre, tem esta 

coisa de gostar de alturas, ela sobe o gradeamento, e salta. 

A: Ela salta.
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metros, ela ficava bem, tipo, ela telefonava se precisasse de 

alguma coisa.

D: Claro que telefonava.

A: Porque é que foste para aí?

E: Não sei, talvez porque quando vi o desespero dos pais 

o achei tão estranho. Foi o segurança do condomínio que 

chamou o 112. 

D: Coitados.

B: Pois é.

C: Saíram para jogar e aconteceu-lhes logo isto. É azar.

D: Pois é.

B: Ainda por cima de férias.

C: Pois é, férias estragadas.

E: E agora não podem sair de Portugal nos próximos tempos.

D: Coitados.

E: A miúda estava caída junto à entrada da centro comercial, 

mas estava fechado àquela hora.

A: É estranho, porque nos filmes há muitas pessoas que 

sobrevivem a uma queda assim.

E: De um 21º andar?

A: Às vezes de mais alto, há sempre um toldo ou uma carrinha 

que vai a passar com colchões. Se calhar a miúda pensou que 

se ia salvar, que não havia perigo, percebes?

E: Se calhar.

A: Acho que é melhor sairmos daí.

E: Também acho.

D: Tentaste salvá-la?

E: Tentei... mas só soube muito mais tarde, já o corpo tinha 

sido removido, não tive hipótese.

D: Mas... se pudesses...?

E: Sim.

C: Sem juízos e sem comoção, não era o combinado?

D: Sim, mas...

B: O que é que te aconteceu?

D: Nada, fez-me impressão, só isso.

B: Uau, capacidade de se comover!, hora do óbito da 

arrogância: 14h35 do dia #4 da viagem.

A: Parem com isso, não leva a nada.

C: E onde é que achas que queremos que nos leve?

B: Achas que temos pretensão de chegar aonde quer que seja?...

D: Ah, não tens pretensão, tu, não desejas chegar lá acima e 

não sei quê, essas coisas com que sonhas o tempo todo...?

C: E quem é que arquitectou toda esta confusão, afinal, todo 

este desenterrar de coisas inúteis, que é que nos interessa 

saber sobre estas mortes, estas pessoas enterradas, estes erros, 

estas falhas miseráveis humanas, em que é que isso torna a 

nossa jornada na terra menos penosa? Responde tu, sim, tu! 

(para A)

D: Mas porque é que estás tão agressivo?

A: Sabia que íamos chegar a este ponto.

B: Qual ponto?!
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C: Sim, qual ponto???!

E. Não lhes ligues, vamos continuar. Faltas tu.

A: O ponto em que nos íamos odiar uns aos outros.

B: Ah! A voz da sabedoria!

D: Mas o que é que...?

E: Deixem lá isso, vamos!

C: (para E) E TU vais querer defendê-la agora, é isso? TU, 

que chegaste mais tarde, que chegaste sem ser convidada, 

que apareceste e te impuseste, que olhaste para nós de olhos 

carentes a ver se tínhamos pena, como tu tiveste pena da tua 

criança voadora que afinal não era voadora e que por não ser 

voadora morreu de encontro ao chão frio da entrada do centro 

comercial sem ninguém que a acudisse porque a essa hora as 

lojas estavam desertas dos compradores sedentos de durante o 

dia, enquanto os pais dela jogavam milhares no casino porque 

tinham milhares para jogar e não tinham que dar explicações 

a ninguém nem porque é que mataram a filha de cinco anos 

ao deixarem-na sozinha num 21º andar – queres chorar a filha 

deles morta? QUERES???

B: QUERES????

D: MAS O QUE É QUE SE PASSA CONVOSCO?

A: Calma!

B: Pois é. O que é se passa connosco?

(C e B têm um ataque no chão)

A: Rápido, os comprimidos, estão a desidratar, rápido, traz 

aqueles, aqueles do saco azul!

E: Calma, respirem, respirem. 

D: Merda, quem é que trata das dietas esta semana?

E: Sou eu.

D: O que é que fizeste?

E: Enganei-me, sou daltónica.

A: Tu?

D: Sabias que já há praias para daltónicos em Torres Vedras?, 

muda-te para lá! Assim já podes ver se a bandeira está 

vermelha!

A: Calem-se, oxigénio!

D: Mas alguma coisa não bate certo, se eles estão assim porque 

é que nós não estamos?

E: Se calhar acertei nas nossas doses...

D: Porra, isto é uma coisa de responsabilidade!

A: Tens razão, ok?!, Mas agora pára, temos que os salvar...!

D: Já está.

E: Ainda bem. 

A: Agora vão dormir umas boas horas antes de podermos 

continuar.

E: Continuar?

A: Porquê? Achas que não devemos?

E: Não sei... aconteceu tanta coisa.

A: Mas não aconteceu o suficiente.

E: Talvez tenhas razão.

D: Onde é que estamos?
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A: Mauna Loa, Havai. 

E: Quanto tempo mais vamos ficar?

D: O suficiente para cumprirmos o treino.

A: Mais oito meses.

E: Mas sabias que são precisos nove anos e seis meses para 

chegarmos a Plutão?

A: Sabia.

E: Achas que alguma vez nos vamos treinar para isso?

A: Não sei.

E: Tenho medo que as reservas de comida se esgotem.

A: Teremos que lidar com isso quando acontecer.

E: E se eu quiser ter bebés entretanto?

A: Nos próximos oito meses???

D: És inacreditável!

E: Não, nos nove anos seguintes...

A: Lidamos com isso quando acontecer.

E: Posso desistir?

A: Qualquer pessoa pode desistir.

D: A pergunta é: mas queres desistir?

E: Não sei: o que é estamos a fazer neste momento?

A: À espera que dois companheiros acordem para seguirmos o 

nosso dia.

E: Tem que ser tudo em conjunto?

A: Essa é uma regra, sim.

E: E ontem?

A: Jogámos às cartas e falámos do passado.

E: Mas nós ainda não temos tanto passado assim para falar.

D: Imagina. O que é que se passa contigo?

E: Não sei. Se calhar estou farta deste jogo.

A: Isto não é um jogo, é uma viagem.

E: Tens razão, desculpa.

D: Já sei! No programa terapêutico de preparação, o psicólogo 

não lhes disse que a horta ajudava nos conflitos e no alívio do 

stress? 

A: Acho que sim. Eles cultivaram espinafres e brócolos.

(tratam da horta)

E: Como é que eles foram escolhidos?

A: Tiveram que fazer testes minuciosos. Só os mais fortes 

ficaram. Mas não se tratava tanto da questão física, era mais a 

capacidade de aguentar. 

E: Estavas lá...?

A: Eu ESTOU lá neste momento.

E: Ah, sim, claro. E achas que eles vão... sobreviver?...

D: Eles quem? Nós?

A: Claro que vão. Vamos.

D: Acho que eles têm uma parte do dia que é toda em silêncio, 

não é?...

A: Tens razão.

(cultivar horta em silêncio)
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A: Alguém chamou àquela expedição uma espécie de 

ensaio geral para a chegada a Marte. E a primeira coisa 

que eles pediram quando saíram foi: framboesas. Lá não 

havia. Comeram três caixas delas enquanto falavam com 

os jornalistas. Falaram da experiência como uma Coisa-De-

Uma-Vez-Na-Vida. Foi a expressão que eles usaram. E todos 

os que não tinham estado lá ficaram com inveja. Depois eles 

perguntaram se mais alguém se queria servir de framboesas e, 

como ninguém queria, foram-se embora a comer os restos, no 

caminho de regresso a casa.

**

UMA ESPÉCIE DE EPÍLOGO

E: Mais tarde, eles vão acordar e estarão repousados e prontos 

para tudo o resto que aí vem; lembrar-se-ão da violência 

daqueles momentos e da raiva que sentiram e vão atribuí-la ao 

desajuste da medicação, e era verdade, tinha sido só isso, no 

geral eram pessoas calmas e esperançosas até, um deles era 

apaixonado pelas estrelas e os planetas e as galáxias distantes 

e sabia de cor o nome de todas as sondas que já tinham 

chegado a Marte e as que não tinham conseguido chegar e 

sabia também de cor muitos nomes da cartografia de marte e 

havia especialmente um nome que tinha a palavra utopia e que 

ele gostava muito e não nos conseguia explicar porquê mas 

gostava,

B: Utopia Planitia, imaginava como seria, não, eu sabia como 

seria, eu tinha gravado aquele mapa que a sonda Curiosity 

tinha feito, ou a Pathfinder, ou a Viking 1 ou a Viking 2, ou 

talvez a Spirit, e partilhava a convicção de que tinha havido 

água em marte há biliões de anos atrás e que isso podia ser 

garante de vida.

C: Não sei porque é que tínhamos tanta esperança disso, de 

vida noutros lugares, era estranho, como se o aqui não nos 

chegasse

D: Havia isso, claro, mas não era só por causa disso. 

A: E, dezoito meses depois, chegávamos a Europa e 

confirmava-se, a superfície era gelada e, por baixo, havia um 

manto de água quente e salgada, um oceano três vezes o da 

Terra, e sabíamos que isso era garante de vida.
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C: Lá está, vida noutros lugares – que não só aqui.

B: Tivemos sorte, ou engenho, chegámos antes da NASA que 

parece que só chega em 2022, e olhámos espantados para as 

plumas de água que Europa lança para o espaço e pensámos no 

porque é que o faria.

D: E alguém disse que não havia resposta para isso ou 

deixámos de nos importar com a resposta porque, no final de 

contas, as perguntas só levavam a mais perguntas e estávamos 

a ficar cansados de não ver o fim para aquela viagem que tinha 

começado de modo quase inofensivo e inesperado,

A: Em casa, na sala, e era natal

B: No meu quarto

C: No meu quarto

D: No meu quarto

E: Nesta sala, embora eu deva dizer que menti porque na 

verdade não era exactamente uma sala mas sim um armário 

escuro onde eu me costumava fechar quando havia muito 

barulho lá fora e até eles conseguirem descobrir foram anos 

e anos de, oh ela despareceu outra vez, e, para onde é que ela 

foi desta vez, e, esta miúda é completamente maluca porque é 

que elas não podia ser como o irmão bem comportada, ainda 

por cima com aquele problema das mãos nunca há-de ter 

amigos porque os miúdos não gostam de miúdos esquisitos, 

e eu no armário a cantar umas músicas que tinha ouvido na 

escola e que eu gostava de repetir, esta miúda tem um ouvido 

musical, se calhar é tipo um génio e vai dedicar-se à música, 

espero que não que isso não dá nada na vida, lá estás tu a 

desconversar, estou só a dizer que ser artista não dá nada 

como é que ela vai viver?, deixem isso, ela ainda vos ouve, o 

que é que interessa, as crianças não percebem nada, eu li que 

muitas nem se lembram de nada da infância, ya, sobretudo se 

estiverem traumatizadas, que disparate, traumatizada porquê, 

somos uma família mais normal do que todas as famílias que 

conheço, mas ONDE É QUE ELA SE METEU?!!!

Gostei de os conhecer e disse-lhes isso mesmo. Eles disseram:

A: Eu também.

B: Eu também.

C. Eu também.

E: E ela até me deu um abraço.

D: Eu também, pronto (abraço).

*

De vez em quando, voltávamos ao laboratório de perguntas 

para agarrar numa nova pista mas até isso deixou de ser 

possível porque houve aquela inundação que apagou metade 

dos registos de modo que só sobravam palavras soltas 

como Mamífero de Grandes Dimensões, Beatas de Cigarro 

Enterradas, Cegonhas Apaixonadas por Lixo – o que quereriam 

dizer todas essas estranhas combinações de factos? 

Já não sabíamos.

Fizemos uma lista

Mamíferos cigarros cegonhas lince ibérico carro da google 

Rohingya arménios massacres tranquilizantes matemática 

rapazes raparigas extinção em massa oceanos espia portuguesa 

de Goa Atol de Bikini, 

Testes nucleares

O quê?

Atol de Bikini - testes nucleares.
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E então?

Deserto.

Deserto?

Não tecnicamente; deserto de pessoas.

Como Atacama?

Atacama tem pessoas, 

Mas é tecnicamente um deserto.

Bikini não é um deserto, mas está deserta de pessoas.

Confuso.

E a espia que foi presa?

Portuguesa, nascida em Goa.

Ah, Goa, sim, Salazar mandou-os resistir até à morte.

A quem?

Aos que era suposto “defenderem” Goa.

Defender, estranha palavra para toda aquela situação.

Sim, mas eles não resistiram. 

Nem defenderam, propriamente.

É que não havia maneira.

Não, entregaram-se.

O que mais é que eles podiam fazer?

Salazar?

Põe na lista.

Lembrete: verificar quem foi Salazar.

Lembrete: investigar como é que uma mulher goesa se torna 

numa espia da CIA.

Lembrete: investigar CIA.

Não, é melhor não. NÃO investigar a CIA, ou fazê-lo com muito 

cuidado.

Porquê?

É complicado, não dá para falar.

Lembrete: apagar tudo o que é perigoso investigar.

De certeza?

Não.

Lembrete: investigar o Projecto Manhattan. Ensaios nucleares.

Lembrete: saber se há espiões em Portugal.

Lembrete: investigar sobre um local chamado Tarrafal.

Porquê?

Há uma fotografia de uma manifestação de 1978.

Onde?

Aqui.

Diz: transladação de corpos do Tarrafal.

Isso é onde?

Faz uma nota.

Vemos isso amanhã, hoje já não consigo lidar com mais mortes.

Estava a chover.

Está sempre a chover nos dias importantes.

Corpos, havia corpos.
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Pelo menos, havia corpos.

Menos mal.

Menos mal.

*

Aquilo não tinha fim e não tinha fim desde o princípio.

Houve um ponto da viagem em que parámos para beber chá 

e lembro-me que era chá yogi e lembro-me que alguém disse 

menos mal e lembro-me de pensar que essa expressão era 

mesmo boa, menos mal menos mal menos mal. Resumia tudo 

o que sabíamos e tudo o que iríamos saber, porque era tudo 

menos mal. 

Menos mal do que o quê, não sabíamos.

Só sabíamos que era menos mal.

E isso, naquele momento, bastava-nos.

*

Por isso lá acabámos de beber o chá yogi, despedimo-nos com 

um até breve, e seguimos para nossas casas, onde chegámos 

mesmo a tempo do jantar.

Ainda bem, disse a minha mãe, já estava preocupada, deixei-te 

uma mensagem a dizer que era puré de batata, tu não adoras 

puré de batata?...

Adoro, obrigada por te lembrares.

Como gostas tanto de puré de batata é só puré de batata com 

puré de batata espero que não te importes.

Não me importo, e fico contente por saberes o quanto eu gosto 

de puré de batata.

Fim.



BiografíasB
JOANA CRAVEIRO 

Joana Craveiro é Encenadora, actriz, dramaturga. Fundadora e 

directora artística do Teatro do Vestido (2001-), onde dirigiu e 

escreveu mais de 30 criações.

Doutorada pela Roehampton University, no departamento de 

teatro e estudos performativos, com a tese-espectáculo Um 
Museu Vivo de Memórias Pequenas e Esquecidas (prémio do 

público do Festival de Teatro de Almada 2015/ Nomeado para 

melhor espectáculo SPA/2015). Mestre em Encenação pela 

Royal Scottish Academy of Music and Drama; licenciada em 

Antropologia pela Universidade Nova de Lisboa; formação 

como actriz pela Escola Superior de Teatro e Cinema (antigo 

Conservatório Nacional).

Aprofundou os seus processos colaborativos com os Goat 

Island e os Every House has a Door, na School of the Art 

Institute of Chicago. Aprendeu sobre o devising – que já 

fazia, mas a que não dava esse nome – com Alexander Kelly, 

dos Third Angel, no Programa Gulbenkian de Criatividade e 

Criação Artística. Foi também aí que consolidou o seu trabalho 

autobiográfico. A relação entre os acontecimentos históricos 

e as suas representações no presente, bem como a recolha de 

memórias e histórias de vidas, e as cartografias poéticas e 

afectivas das cidades são algumas das questões a partir das 

quais tem trabalhado e investigado.

É professora adjunta no departamento de Teatro da Escola 

Superior de Artes e Design, das Caldas da Rainha (ESAD.

CR), e investigadora associada do Instituto de História 

Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa (IHC/NOVA). 

Participa regularmente em inúmeras conferências nacionais e 

internacionais, onde é convidada a falar acerca do seu trabalho 

sobre teatro e memória.

Foi nomeada por Elas também estiveram lá, para o Prémio SPA/ 

Melhor Texto Português Representado, 2018. Editou em 2019 

Margem, texto que escreveu para o espectáculo homónimo 

de Victor Hugo Pontes (Prémio SPA/ Melhor Coreografia, 

2018). Viajantes Solitários foi apresentado sob forma de leitura 

encenada no Festival d’ Avignon, em 2018. Em 2019 encenou 

Retornos, Exílios e Alguns que Ficaram com actores franceses 

no Panta Thêatre, em Caen, inserido em Écrire et Mettre en 

Scène: le Théâtre Portugais.



ANA MARÍA CARREIRA VARELA

Ana María Carreira Varela é titulada superior en Arte 

Dramática na especialidade de Dirección Escénica e 

Dramaturxia pola ESAD de Galicia, entra en contacto co 

mundo teatral da man de Achádego Teatro e da Aula de 

Teatro da USC. Complementa estas experiencias cunha ampla 

formación tanto no eido da interpretación como na narración 

oral e a dramaturxia.

Como actriz participou en espectáculos de Ubú Teatro 

(compañía da que é cofundadora) e EscénaTe. Como narradora 

oral posúe unha extensa experiencia en moi diversos ámbitos: 

festivais e ciclos de narración oral, programas de televisión, 

campañas escolares, itinerarios culturais, campañas de 

animación á lectura e rutas literarias, como a da novela A praia 
dos afogados, organizada pola Editorial Galaxia. 

Posúe unha grande experiencia como pedagoga teatral en 

diversos  CEIPS, IES e centros socioculturais. Tamén exerce a 

docencia sobre narración oral no Centro de Interpretación da 

Oralidade de Vigo, dependente do Concello de Vigo.

No ano 2014 recibe o Premio Varela Buxán de Dramaturxia, 

pola súa peza Un intre antes do solpor. No 2017 foi finalista do 

Premio Diario Cultural de Teatro Radiofónico pola peza Veos. 
No 2018 foi nominada ao Premio María Casares de mellor texto 

orixinal por Resaca de Il Maquinario Teatro. 

Traballou tamén con compañías como Vía 6, Limiar Teatro, Il 

Maquinario Teatro e Galeatro. Na actualidade combina a súa 

faceta de narradora oral coa de dramaturga e é membro de Ubú 

Teatro.



Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax 981 957 205


