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Publicamos aquí o texto de Raúl Veiga Rouriz Contou Rosalía, guión cinematográfico do filme para TV
do mesmo título, dirixido por Zaza Ceballos e estreado en maio de 2018.
O autor, Manuel Castelao Mexuto, que asina co pseudónimo de Raúl Veiga, ofrece nesta obra
unha aproximación novidosa a Rosalía, onde se tenta apañar a súa verdade a través da libre reelaboración da súa obra narrativa e se examina a súa personalidade á luz das contribucións críticas que, desde
o final do S. XX, modificaron profundamente a imaxe da cantora..

Contou Rosalía

Entrada palacio do Señor. Exterior. Día

1

[Após os créditos iniciais, que conclúen coa frase “Libremente inspirada na vida e na
obra de Rosalía de Castro”, abre de negro]
Nunha luminosa tarde de primavera, unha carruaxe de cabalos avanza polos
xardíns do magnífico palacio do Señor de Muros até se deter fronte á entrada principal. Un criado duns trinta anos, Zuma, moi moreno, vestido segundo os usos de
mediados do século XIX, baixa do pescante e peta con enerxía na aldraba da porta
do palacio.
Porta palacio do Señor. Exterior/interior. Día

2

Case inmediatamente, sae á porta un Servidor do Señor, duns cincuenta anos, moito
alarmado:
Servidor: Que procura vostede?
Zuma: Faga o favor de anunciar ao Señor de Muros que a Duquesa da Gloria
quere velo.
Servidor: A Duquesa saberá desculparnos. O Señor non recibe ninguén que non
teña convocado. Nin o seu administrador podería...
Zuma: A Duquesa pode e non gusta de esperar.
Servidor: Cabaleiro, a sesta do Señor é sagrada! Non o acordaremos de maneira
ningunha. Antes deixariamos caer o palacio sobre nós.
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Zuma: A facer sesta? Acórdeo sen demora.
Servidor: Coñécese que é vostede novo na vila. Ninguén esperta o Señor cando
dorme. Sábeo todo o mundo.
Zuma: A Duquesa non pertence a ese mundo.
Outros dous servidores do Señor, duns corenta anos, aparecen, a faceren signos
de silencio. Zuma reacciona volvendo petar con dobrada enerxía na aldraba da porta
do palacio.
Cuarto do Señor. Interior. Día

3

O Señor de Muros abre un ollo. Óuvense, ao lonxe, os golpes da aldraba e as voces procedentes do enfrontamento que está a ter lugar entre os seus servidores e os
criados da Duquesa. O Señor incorpórase no seu diván, incrédulo. Duns sesenta
anos, loce unha pucha de durmir branca. Após un instante de perplexidade, o Señor
érguese e encamíñase para a porta do cuarto, decorado en tons azuis. Ten postas
unhas cirolas axustadas, de cor carne, e carpíns. Antes de deixar o cuarto, apaña
unha elegante bata de seda.
Hall palacio do Señor. Interior. Día

4

O Señor, coa bata entreaberta, diríxese á varanda que dá ao amplo hall do palacio
(decorado con numerosas estatuas) e, desde alí, pode ver como aparece na porta
principal a Duquesa, duns trinta anos, vestida en estilo “à la George Sand”, con pantalóns masculinos, gravata e chapeu, que tira e entrega a Zuma. Ten unha beleza
andróxina e gasta bastón con empuñadura ornamentada por un aguiacho brillante.
Intérnase no hall e, conforme ela avanza, os servidores retroceden, sen lle saíren do
camiño.
Servidores: Súa señoría, súa señoría, por favor!
O Señor detense no alto da escalinata, estupefacto. Abaixo, a Duquesa tamén se
detén e contempla a pintoresca figura do Señor, aínda coa pucha de durmir a coroar
a súa cabeza.
Duquesa: O señor de Muros, supoño.
Señor: É de supor.
Duquesa: Con efecto. Só alguén coma vostede podería permanecer tan alleo á
inquietude destes tempos.
Señor: Saibamos, señora, ou o que vostede sexa, que razón de vida ou morte a
autoriza a interromper o meu repouso e invadir esta casa.
Duquesa: Quixen vir, precisamente, cando non se admite nesta morada ningún
ser vivo.
Señor: Como?
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O Señor dubida un instante, entre a consternación e a cólera. Cando parece que
vai estoupar, reláxase e di:
Señor: Espantoso. É obrigado que se explique. Acompáñeme.
A Duquesa comeza a subir as escaleiras, contemplada polo Señor. Entre tanto,
Zuma comenta aos estupefactos servidores:
Zuma: O lume mata o lume.
Salón Señor de Muros. Interior. Día

5

A decoración do salón está caracterizada polas cores retrocedentes e os tons desaturados. É visíbel unha excelente biblioteca, esculturas, retratos e outras obras de arte.
O Señor de Muros disponse neglixentemente nun sofá. A Duquesa permanece de
pé, co seu bastón na man, e comenta:
Duquesa: Finísimo aderezo. É o complemento máis adecuado para a súa cabeza
sen par.
O Señor inicia movemento de ir tirar a pucha de durmir, mais interrómpeo.
Señor: Si, señora, máis adecuado do que ese exquisito disfrace que porta. Explíquese. Podemos falar sen que ninguén nos ouza.
Duquesa: E, entón, acceder vostede ás miñas esixencias sen que ninguén o saiba.
Señor: Esixencias? Sabe vostede quen son? Coñéceme, acaso?
Duquesa: E o Señor a min? Ben querería.
Señor: Se non a coñezo, coñecerei axiña as súas intencións.
Duquesa (manexa con graza o bastón): Son a Duquesa da Gloria. É todo o que
lle podo dicir.
Señor: Non é bastante. Vostede vén ao meu lar e provócame dunha forma que
a ninguén que non fose do seu sexo consentiría, porque á ofensa seguiría decontado
a reparación.
Duquesa: E, con todo, os dous seguimos en deliciosa conversa, sen cerimonia
ningunha, como bos amigos que seremos e fieis aliados.
Señor: Nin teño amigos, nin preciso aliados. Abomino da política. Tanto ten
que vaian e veñan leis, gobernos e insurreccións, España é sinónimo de escravitude.
Duquesa: Eu quero que vostede queira o que nunca quixo. Neste mundo ninguén sabe o que chegará a ser, a facer... ou a ver.
Señor: Abofé que comezo a crelo.
Duquesa: ¿Non é verdade que son o ser máis estraño que nunca viu?
Señor: É verdade.
Duquesa: E o señor ten a honra de ser o primeiro en me contemplar de preto.
Señor: Dígame agora mesmo a que veu aquí. Esíxollo absolutamente, teño dereito...
Duquesa (ergue o bastón de forma que se torna algo máis visíbel o aguiacho de
grandes ollos e vigorosas garras que ornamenta a empuñadura): Vin velo para que o
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Señor me vise. Precisaba deixarlle unha lembranza indelébel de min e facelo así consentir en aceptar as miñas esixencias.
Señor: Se é vostede unha señora, non ten máis autoridade que a que lle conceda
unha delicadeza que non merece. E se é un varón que profana o meu palacio...
Duquesa: Vostede accederá e ansiará que chegue o momento de cumprir os
meus desexos, porque, até entón, a lembranza da miña persoa, do meu traxe e do
meu rostro perturbará o seu sosego e non lle deixará momento de paz. (Fai unha
breve pausa) Adeus, cabaleiro, até que nos volvamos ver!
A Duquesa xira sobre si e abandona o salón. O Señor fica espantado, vermello,
en canto os pasos da Duquesa se perden ao lonxe. Após uns segundos de desconcerto, toca unha campaíña e raña unha cella. De inmediato, aparece o seu Servidor:
Señor: Rápido, un baño tépedo, ¡que me abraso!
Cuarto Rosalía en casa de Carme. Interior. Noite

6

Entra música. Rosalía, duns trinta anos, trigueira, ollos castaños e fondos, moi vivos,
boca ampla e abundante cabeleira, vestida segundo os usos dos anos sesenta do século XIX, escribe, con entusiasmo febril, na súa mesa de traballo.
Rosalía (“voz over” –v.o.–): Acaba de chegar a Madrid unha personaxe inesperada, a muller máis rara, insolente, fina e extravagante, a máis burlona e marabillosa
do mundo. Raro conxunto de diversas calidades...! Toda a xente murmura sen pausa.
Contemos algo do que, na corte, da Duquesa se di.
Carme (off ): Rosalía, Rosalía!
Rosalía levanta os ollos do que está a escribir e sorrí, cando irrompe no cuarto
Carme, un pouco máis vella e moi atractiva, toda unha beleza, cun xornal de catro
páxinas na man. Cesa música.
Carme: É marabillosa.
Rosalía (o seu ton de voz é acontraltado): Quen? A Duquesa?
Carme: Ca! A crítica do teu libro.
Mentres responde, Rosalía érguese da cadeira. É unha muller de complexión
robusta e relativamente alta.
Rosalía: É un esaxero. Fai corar.
Carme: Non tal. (Le a crítica do xornal) “Quen de tal modo sente, quen expresa
desa maneira os seus sentimentos, quen sabe arrincarnos lágrimas, quen fixo nacer
no noso peito a admiración, é poeta, un verdadeiro poeta.” Coñezo o autor, o Manuel
Murguía. É un polemista formidábel.
Rosalía: Presentáronmo no “Liceo da Xuventude”, en Compostela, hai un tempo,
mais a verdade é que non somos próximos.
Carme: É moi amigo dos irmáns Chao. Prepárate para saír. Teño que comprar
algo para a festa desta noite.
Rosalía: Estou pronta.
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Carme: Daquela, dáme uns minutos.
Carme volve saír e Rosalía, con expresión sorridente, retorna á súa mesa, molla
a pluma e continúa a escribir con decisión.
Despacho Director xornal. Interior. Día

7

Nun escritorio sombrío, onde se acumulan papeis por riba dos móbeis, o Director,
duns cincuenta anos, levanta os ollos e diríxese a un Redactor máis novo, quen entra, abafado, e permanece en pé. Usa manguitos.
Director: Que acontece, Pedro? Que se di da gran Duquesa? ¿É unha muller
disfrazada de home ou un home disfrazado de muller? Que argalla?
Redactor: É moi rica, señor, inmensamente rica... riquísima... dez veces poderosa.
Director: Iso xa se sabe: un pobre non arma tanto ruído. Que apoios ten? Cales
son os seus amigos? Que inimigos?
Redactor: Detesta os xornalistas.
Director: Que me di?
Redactor: Detéstaos até o punto de non os querer ver diante, nin máis nin menos que os varóns, a quen aborrece mortalmente e fai obxecto de burlas constantes.
Director: Burlarse, compréndoo, mais aborrecelos... (O Director érguese do seu
asento) Quen lle gusta, entón?
Redactor: Dinme que non lle prace nada.
Director: E iso é todo o que sabe?
Redactor: Repetir o que dela se murmura sería o conto de nunca acabar.
Director: Fale dunha vez. E as roupas que usa?
Redactor: Dise que o chapeu está feito con coiro de axustizados.
Director: O que pescudou non vale nada.
Redactor: Vén facer unha gran reforma social.
Director: Sospeitoso. Entón, non pode ser unha muller. Prenderano por conspirador.
Redactor: Tamén se di que pretende estabelecer un banco universal e, así, dar á
propiedade un golpe decisivo.
Director (encarándose co Redactor): O banco, velaí está o quid.
Redactor: Tamén se fala de que forma parte de varias sociedades secretas, que
coñece as ciencias e todas as invencións do Século. A súa fortuna calcúlase en cincuenta millóns de pesos fortes. Din que vai publicar o Libro de Todos os Libros e que
o distribuirá por todo o planeta.
Director: Un libro? Para que?... O máis estraño é que ninguén saiba de onde saíu
tal personaxe.
Redactor: Iso é o peor. Din que é... galega.

136

RAÚL VEIGA ROURIZ

Director: Deus nos colla confesados. Por iso non sabiamos nada.
O Director volve ao seu asento. Neste momento, entra un Mandadeiro mozo,
cun telegrama nas mans, que entrega ao Director.
Mandadeiro: Envíao a Duquesa da Gloria.
O Director apaña rapidamente o telegrama e ponse a lelo:
Director (v.o.): A moi grande e poderosa señora Duquesa da Gloria non quere
que se fale dela nos xornais. Semellante tarefa corresponde unicamente ao Correo
das Tebras. (Xa en alta voz) Que é o “Correo das Tebras”?
Redactor: Esqueceume, señor. É o xornal que vai lanzar a Duquesa.
O Director déixase caer na súa cadeira, sumido no desconcerto. O Mandadeiro
estende a man timidamente, á espera dunha gratificación que non acaba de chegar.
Rúa de Madrid. Exterior. Día

8

Rosalía e Carme avanzan por unha rúa de Madrid e crúzanse con desposuídos, que
levan a man tendida en actitude de pedintes. Dous cregos que pasan evítanos. Rosalía fai xesto de se deter para lles dar algo, mais Carme puxa dela, para continuaren a
camiñada, e aproxímase á entrada dunha tenda.
Rosalía: Vai ti. Eu preciso ar fresco. Facíame falta ver o mar.
Carme: Ai, as saudades...! Non demoro nada.
Rosalía vólvese en dirección á familia de desposuídos e, após un momento, desvía o apesarado ollar para ao vidro do escaparate. Nese intre, unha imaxe reflíctese no
vidro: a da Duquesa da Gloria, caracterizada coa súa vestimenta habitual. Rosalía
xírase cara a ela, sorprendida ante a repentina aparición.
Duquesa: Boa tarde, Rosalía.
Rosalía: Coñéceme, señoría?
Duquesa: Xulgo que temos antepasados comúns.
Rosalía: Práceme que así sexa, mesmo se, por forza, han de ficar moi lonxe.
Duquesa: Case no medievo.
Rosalía: Entón, case lendarios.
Duquesa (a xogar co seu bastón): Polo visto, quere vostede ser literata.
Rosalía: Non llo recomendaría a ninguén, señoría. É o camiño certo para estar
en boca de todos: por bacharela, se falas ben; por mediocre ou vacua, se non falas;
por orgullosa, se non fas vida social; e por tola, sempre.
Duquesa: Xa leu a declaración de amor?
Rosalía: Desculpe?
Duquesa: Esa que lle fixeron en forma de crítica ao seu libro de poemas.
Rosalía sorrí, un bocado desconcertada.
Duquesa: Non me diga que non pensou niso.
Rosalía: Percibín simpatía por parte do crítico, o Manuel Murguía.
Duquesa: Un home curto de estatura e longo de talento.
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Rosalía: Que quere dicir?
Duquesa: Ao seu lado, non fai unha bela figura.
Rosalía: Por que tería de facela?
Duquesa (volve xogar co seu bastón): Por amor da harmonía.
Rosalía: Señoría, se algunha beleza eu teño, será a beleza do diaño.
Duquesa: Logo... ¿xa se ve ao lado do señor Murguía?
Rosalía: Duquesa, é moita honra estar con persoa tan notábel como a súa señoría, mais ¿en que a podo servir?
Duquesa: Sírvase a si propia e desconf íe da paixón. É letal para as mulleres.
Debo deixala. Teño certeza de que nos volveremos ver. Até breve.
Rosalía: Será un pracer.
A Duquesa encamíñase á carruaxe que está á espera dela na rúa. Zuma ábrelle a
porta e ela entra. Da tenda sae, neste momento, Carme. Rosalía dille:
Rosalía: É a Duquesa da Gloria.
Carme olla con interese en dirección á carruaxe que se afasta. Rosalía xírase. Os
desposuídos continúan a ser visíbeis.
Salón dos Chao. Interior. Noite

9
Rosalía está a dicir un texto, rodeada de penumbra, nun interior doméstico da época. Móvese en canto fala:
Rosalía: Dores punzantes e desgarradoras polo pasado, arrepentimentos vans,
emendas dun instante e reproducións eternas da culpa, os remorsos son o herdo das
mulleres débiles. Corroen a súa existencia co recordo duns praceres que hoxe compran
a custo da súa felicidade e que mañá pesarán sobre a súa alma como chumbo candente.
Rosalía fai unha breve pausa e descubrimos agora que está sobre un escenario,
ergueito nun dos extremos do salón dos Chao. Unha señora (Señora 1ª) do público
murmúralle á Señora 2ª:
Señora 1ª: A nai dela tívoa de pai incógnito...
Señora 2ª: Que pouca vergoña!
A Señora 1ª asente e fai xesto de silencio cómplice. Carme xira levemente a
cabeza e olla, afectada, para as señoras. Entre tanto, Rosalía aproxímase dun espello
que hai no escenario e, en canto se contempla nel, continúa:
Rosalía: Ó muller! Por que os homes deitan sobre ti a inmundicia dos seus excesos, desprezando e aborrecendo despois no teu moribundo cansazo o horríbel das
súas mesmas desordes e dos seus febrís delirios? Todo cho transmiten eles, todo e,
non obstante, desprézante.
As palabras de Rosalía desatan reaccións encontradas no público, de prevención ou asombro nalgúns homes (identificarémolos logo), que se ollan entre si, e de
aquiescencia por parte dalgunhas mulleres. Rosalía vólvese cara ao público, achégase dunha mesa que hai no palco e apaña un libro.
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Rosalía: Cando os señores da terra me ameazan co seu ollar ou queren marcar
a miña fronte cunha mancha de oprobio, eu río como eles rin, pois non acato os
mandatos dos meus iguais e creo que a súa carne é igual á miña carne. Aínda non lles
é permitido ás mulleres escribir o que senten e o que saben, mais eu son libre. Nada
pode conter a marcha dos meus pensamentos e eles son a lei que rexe o meu destino.
Libre.
Soa unha cerrada salva de palmas e, desde o palco, Rosalía agradece cunha inclinación. Mantén o libro entre as mans. Caen sobre o palco flores e mesmo algunhas
pombas. Óuvense gritos de “Liberdade! Liberdade!” por parte dalgúns grupos, aos
que outras voces acrecentan “Democracia!”, “Progreso!”, “Soberanía popular!”, “Galicia!” e “Viva a República!”
[Por corte...]
A iluminación foi restaurada na sala, onde reina gran animación. Acabamos descubrindo Rosalía, rodeada por un grupo de amigas (entre elas, Carme) e amigos.
Algunhas das damas axitan abanos. Tamén se ven varios militares con uniforme de
gala.
Á distancia do grupo de Rosalía, están Murguía e Ricardo, os dous de idade
similar (uns trinta e tal anos), mais de estatura moi diferente, xunta outros cabaleiros, entre eles Alexandre e Eduardo Chao. No conxunto, destaca Ricardo polo seu
f ísico de galán; Murguía, de ollos azuis, con pera no queixo, malia ir impecabelmente
vestido, é case un anano e calza zapatos de tacón alto. Os dous ollan en dirección a
Rosalía e as súas amigas e amigos. Ricardo ponse en marcha, de súpeto, en dirección ao grupo. Murguía, apañado a destempo, ségueo con atraso.
Ricardo: Permita que lle exprese a miña admiración. Non só é unha magnífica
actriz. Ten vostede un talento admirábel.
Rosalía: É moi xeneroso, Ricardo.
Ricardo: Deduzo que o texto que interpretou era seu, non é?
Rosalía: Era, si... Vale máis polas intencións do que pola súa calidade.
Neste momento, Rosalía descobre o Murguía, quen aparece tras Ricardo.
Ricardo: Tanta modestia pode parecer soberbia.
Rosalía: Crer outra cousa sería necidade.
Ricardo case oculta o Murguía, que está como asomado á conversa, nunha posición un bocado forzada. Rosalía diríxese a el.
Rosalía: A propósito, quero agradecer ao seu amigo Murguía a xenerosa recensión que fixo do meu libro. Son seguidora de todas as súas publicacións.
Murguía: Son eu o que debo agradecerlle a interpretación con que nos deleitou.
Un texto magnífico. Con certeza: o patrimonio da muller son os grillóns da escravitude.
Rosalía: Por iso, eu quero sentirme libre.
Murguía: Compréndoa perfectamente, mais un ser libre pon medo aos demais
e iso ten un prezo: a soidade.
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Ricardo: Tente, Manuel. Non son horas de filosofar.
Rosalía: ¿Non din os filósofos que o pensamento ergue o voo ao solpor?
Murguía: Así é, miña señora.
Neste momento, unha pequena orquestra que ocupou o palco comeza a tocar.
Ricardo: Rosalía, ficarei moi grato se me conceder esta peza.
Sen esperar resposta, Ricardo ofrece a súa man a Rosalía e o par diríxese ao
centro do salón. Murguía fica a ollar para eles. Carme coméntalle a Murguía:
Carme: Ricardo fai coa miña prima unha xeitosa parella, non cre?
Murguía: Mellor a faría con vostede, Carme.
Carme sorrí, compracida e volve ollar para o Ricardo. Ao que un cabaleiro (Cabaleiro 1º) se achega a Carme para lle pedir que dance, Murguía di:
Murguía: Poderán desculparme? Teño un asunto que tratar cos Chao.
En canto Carme e o Cabaleiro 1º van danzar, Murguía olla de novo para Rosalía e Ricardo e encamíñase, despois, á zona onde antes estaba. Desde outro punto do
salón, o Director do xornal observa a chegada de Murguía xunta os irmáns Chao,
ben máis altos do que el, particularmente, Eduardo, duns corenta e tal anos. Alexandre é máis novo.
Rúa casa dos Chao. Exterior. Noite

10

Dous policías de paisano, de diferentes idades e fisionomías, vestidos en tons castaños, vixían, medio escondidos, desde o lado oposto da rúa, a entrada da casa dos
Chao, so a luz de gas. Escóitase, ao lonxe, a música e o ambiente da festa que está a
ter lugar no interior.
Policía 1º: Alegre maneira de conspirar.
Policía 2º: Polo menos, están quentiños. Como a Raíña e o Presidente.
Policía 1º: Non trabes a man que che dá de comer.
Policía 2º: Por canto tempo?
O ollar do Policía 2º, máis vello que o seu colega, lévanos a unha familia de desposuídos que, non lonxe de alí, se apertan contra as portas cerradas doutro edificio
para pasaren a noite. Do grupo, vén un Neno famélico, coa man estendida, a asubiar
a música que se ouve procedente da festa. O Policía 2º fai un xesto imperativo para
o afastar. Despois, di:
Policía 2º: É hora da retirada. ¿Como vai vir a Duquesa da Gloria á festa destes
badulaques?
Policía 1º: E se acaba por vir?
Policía 2º (refregando as mans): A ela, desterrala. E os outros, á cadea.
Aproxímase, neste momento, un carro que se detén fronte á porta da casa dos
Chao. Os policías póñense alerta. Do carro, descenden catro operarios que comezan a descargar del unha caixa de considerábeis dimensións.
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11

No salón, non para a festa nin a música. Ricardo continúa a danzar con Rosalía,
que troca un ollar con Murguía, situado ao pé dos Chao. Ricardo percíbeo. A peza
musical conclúe e Ricardo acompaña, moi galante, Rosalía xunta as súas amigas.
Rosalía: Teño que lle pedir un favor.
Ricardo: Pode confiar en min.
Rosalía: É en relación coas angueiras que me trouxeron a Madrid.
Ricardo: Diga.
Rosalía: Trátase dun asunto de herdanzas e preitos extremamente complexo.
Precisaría mover algunhas pancas.
Ricardo: Toda a capacidade e a influencia que poida ter este humilde industrial
están ao seu servizo.
Rosalía: Agora é vostede o que peca de modestia.
Ricardo: Ca!, gobérnanos unha camarilla de ultramontanos.
Rosalía: Ben sei. Fareille chegar toda a documentación, xuntamente cos esclarecementos necesarios.
Achégase, neste momento, Ruíz Pons, de corenta e tal anos, quen se dirixe a
Rosalía, moi afectuoso:
Ruíz Pons: A miña princesa...
Rosalía: Por que un republicano convicto se obstina en eloxiarme así?
Ruíz Pons: As palabras reciben o seu sentido da intención con que se pronuncian... princesa.
Ricardo: ¿Coñecémonos?
Rosalía: Ricardo, é o señor Ruíz Pons, o amigo de Antolín Faraldo.
Ricardo (muda de actitude e tende a man): É unha honra para min.
Desde a outra área do local, Murguía observa como Ricardo cumprimenta o
Ruíz Pons na presenza de Rosalía, ao mesmo tempo que Murguía continúa a ouvir
o Eduardo Chao, xunta o irmán deste, Alexandre, e outros amigos: Teodomiro,
Seraf ín (con barba) e Federico, todos tres ao redor dos trinta anos.
Eduardo Chao: A oposición xa se convenceu de que é inútil participar na farsa
electoral. O Réxime está esgotado e os militares progresistas sábeno. O labor de ilustración e propaganda faise decisivo. Agora, o máis urxente é mudarmos a cabeceira
do xornal que comprei e, así, burlarmos a censura. Alexandre (indica o seu irmán e
diríxese a Murguía) cre que ti poderías trasladarte a Vigo para o dirixir.
Alexandre Chao: Que dis, Manuel?
Murguía: É unha proposta tan interesante no político como no persoal. Disponde de min.
Alexandre fai un afectivo xesto de complicidade a Murguía. Chega neste momento ao grupo Ricardo, que di, en voz máis baixa, a Murguía, cun sorriso irónico,
ao tempo que pousa a man no seu ombreiro:
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Ricardo: Por que non pides á Rosalía para danzar?
Murguía olla unha vez máis para Rosalía e, despois, para o Eduardo Chao, en
canto di:
Murguía: Non é momento para danzas. Prosigamos, Eduardo.
Pasamos ao grupo de Rosalía, onde Carme recibe as confidencias de Uxía, do
seu mesmo grupo etario:
Uxía: Disque a Duquesa da Gloria ten moito trato co Señor de Muros. Lino no
“Correo das Tebras”.
Carme: Entón, non hai tal. O xornal da Duquesa pinta o mundo ao revés.
Rosalía olla en dirección ás amigas, interesada. Xunta ela, continúa Ruíz Pons,
que aperta a man do Militar 1º. O Cabaleiro 2º achégase á Carme para danzar con
ela.
No salón dos Chao, o baile chegou ao seu clímax. Case toda a xente está a danzar, excepto uns poucos asistentes, entre eles Murguía, que ten unha copa na man
e procura o ollar de Rosalía. Só a descobre por veces, como consecuencia dos cruces continuos dos danzantes, mais ela percibe o seu interese. Hai un momento en
que unha das damas que danzan (Danzante 1ª) pisa, sen querer, o pé de Murguía.
Rosalía obsérvao e rompe a rir, sen interromper a súa danza. Murguía fica por uns
momentos co pé no ar e a Danzante 1ª descúlpase cun xesto.
Murguía: Con tales pés, as feridas non doen.
Porén, a Danzante 1ª vaise sen o poder ouvir. Murguía continúa a ollar para o
outro lado do salón. Rosalía, a danzar con Ricardo, dedícalle un sorriso. A Ricardo,
o detalle non lle pasa despercibido. Comenta:
Ricardo: É unha pena que Manuel non guste de danzar.
Rosalía: Se cadra, si gusta, mais non ousa.
Ricardo: Ten razón. Debe ser iso. ¿Sabe como lle chaman algúns?
Rosalía: Como?
Ricardo: “Tarriño de esencias” e os amigos, “o rato”, cariñosamente.
Rosalía: E vostede sabe como me chaman a min?
Ricardo: A fermosa, a boa, a doce e a soa.
Rosalía: Moi galante, Ricardo, mais non é así.
Ricardo: E logo?
Rosalía: Chámanme “A tola”.
Ricardo: Porque fai tolear os que a coñecen, madía leva.
Rosalía sorrí. Os dous continúan a danzar. O ritmo da música sobe e, por tanto, a axitación dos bailadores. Até o Director do xornal baila, sen deixar de ollar a
un lado e outro. Sómense todos no carrusel dunha “galop” que só se interrompe de
súpeto cando as parellas comezan a descubrir alguén que os olla desde a entrada do
salón, no espazo “off ” (do lado oposto á orquestra). Pouco a pouco, uns van chamando a atención dos outros e todos fican inmobilizados e admirados.
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Na entrada do salón, está a Duquesa da Gloria, a se salientar sobre a cor das
cortinas do fondo. Faise o silencio e mesmo cesa a música. A tensión mantense uns
segundos. A Duquesa sostén, desafiante, o ollar de todos. Apóiase no bastón.
Duquesa: Desculpen, miñas señoras, meus señores, non quería perturbalos.
Veño deixarlles o meu modesto contributo ao esplendor da festa.
Finalmente, a Duquesa xira sobre si e vaise, sen dicir máis nada. As cortinas do
fondo do salón ábrense e Zuma, rodeado por catro cegos de romaría con cadanseu
violín a interpretaren o himno de Riego, empurra un carriño cun pastel de considerábel tamaño. Representa unha muller (segundo o modelo de “La Liberté guidant le
peuple” de Delacroix), cuxo brazo se adianta, en apelación a seguila. Na base do pastel, con letras de chocolate, figura unha lenda: “Á Revolución”. Os Chao reaccionan e
saen en procura da Duquesa.
Xardín Señor de Muros. Exterior. Día

12

O Director vén percorrendo un camiño, contiguo á sebe do xardín. Axexa a través da
ramaxe, sostendo as rendas do cabalo que vai tras el. Finalmente, descobre o Señor
de Muros a descansar apracibelmente nun pequeno pavillón. Ten, xunta el, varios
libros. Nun segundo termo, un cuarteto de corda interpreta un adagio melancólico.
Director (off ): Meu caro señor, meu caro señor...
O Señor acorda case en sobresalto.
Señor: O que? Que acontece?
Director: Acougue, meu caro señor, son o cabaleiro de Pelasgo.
O Director, oculto pola sebe, non é visíbel desde o xardín.
Señor: E onde esconde o seu corpo?
O Director mal consegue facer visíbel o seu rostro entre a ramallada cun forzado sorriso.
Director: É que, por acaso, pasaba por aquí e decidinme a cumprimentalo...
Desculpe se o importuno.
O rostro do Señor é a viva imaxe da contrariedade. Di, con algunha brusquidade:
Señor: Espere.
O Señor érguese e diríxese aos músicos:
Señor: Señores, poden retirarse.
Acto seguido, toca, enérxico, unha campaíña que ten sobre a mesa.
[Por corte...]
O Señor e o Director, xa no pavillón, camiñan até sentaren en dúas confortábeis
cadeiras de xardín, ao pé da mesa. Nun segundo termo, os músicos están a recoller
os seus instrumentos.
Director: Na corte, só se fala da enigmática Duquesa. É o asunto da época. Non
ouviu nada?
Señor: Nada, abofé.
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Director: Envexo a vida que leva, entregado ao coidado de si.
Señor: Nese punto, non vexo gran diferenza coa de vostede.
Director: Mais o seu recollemento...
Señor: Nunca é perfecto. Precisamente por iso, vou saír en breve de viaxe, após
unha clausura de quince días, con que quixen curar unha alteración inesperada dos
meus estudos.
No fondo, os músicos retíranse cos seus instrumentos.
Director: Non haberá sosego entre nós en canto non saibamos cales son os
obxectivos da Duquesa. Voulle referir...
Señor: Rógolle que evite calquera noticia referida a esa materia. Antepoño a
miña paz de espírito a todo. O demais... é cuestión dos demais.
Director: Daquela, direille só que onte se reuniu o gremio dos ourives para debateren sobre o bastón da Duquesa: de que material é a empuñadura? Onde foi traballada? Cal é a súa orixe? Pode ou non ser construída outra igual? Foilles imposíbel
acharen respostas satisfactorias. Ela ofrece unha recompensa descomunal a quen
consiga construír un bastón idéntico ao seu.
Señor: Esa Duquesa é unha amazona malcriada.
Irrompe neste momento o Servidor.
Servidor: Desculpe o Señor, mais están aquí as súas señoras tías.
Señor: Como? Sen avisaren?
Servidor: Din que pasaban por aquí e decidiron aproveitar a oportunidade para
o visitar.
Señor: Agora vivo na Praza Maior e non o sabía... Que pasen.
Director: Entón, quizá debería deixalos entregados á conversa familiar.
Señor: Por forza, será un encontro breve. Teño convocado o meu administrador.
Director: O uso dos pantalóns á maneira da concubina de Chopin, a George
Sand, é unha provocación incesante. Mais eu creo que os seus verdadeiros obxectivos
son políticos, a completa subversión. O outro día asistín...
Señor: ¿Temos que continuar ás voltas coa Duquesa?
Chegan as tías, sesaxenarias, acompañadas polo Servidor. Elas ouven a última
palabra e entran directamente na conversa:
Tía 1ª: Non queriamos interromper...
Tía 2ª (interrompe a Tía 1ª): ¿Están a falar da Duquesa da Gloria?
Señor (erguéndose para dar a benvinda): Infelizmente, si. Supoño que xa coñecen o cabaleiro de Pelasgo. Dirixe “O ideal”.
Tía 1ª: Coñecemos.
O Servidor achega as cadeiras ás tías. Todos sentan.
Tía 2ª: Sobriño, como é iso de que tes relacionamento coa Duquesa?
Señor: Eu? Quen di tal cousa?
Director: Na verdade, é o dixomedíxome máis ouvido na corte.
O Señor demúdase. Érguese da cadeira, dicindo:
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Señor: Miñas tías, meu caro señor, é forzoso que inicie viaxe sen demora. Lamento non poder continuar a atendelos como merecen.
O Director olla para o Señor, a desconfiar.
Sala casa Carme. Interior. Día

13

Rosalía interpreta, na guitarra portuguesa, a introdución (“Voga, voga, il vento tace”)
de “La Straniera”, ópera de Bellini. Está levemente afastada da mesiña de centro, á
volta da cal se dispón o resto dos personaxes.
Rosalía (a cantar): Voga, voga, è l’alma pace / messaggera dell’ amor... / voga,
voga, è l’alma pace / messaggera dell’amor, / voga, voga, voga, voga... / Voga, voga; è
la natura / che si desta e sente amor... / Voga, voga; è la natura / che si desta e sente
amor... / che si desta e sente amor... / che si desta e sente amor... / Voga, voga, voga,
voga, voga...
Conforme Rosalía vai cantando, o resto dos presentes, Carme, Murguía e Ricardo acaban incorporándose á canción, mais os efectos do final apenas Rosalía
ousa culminalos. Só a Nai de Carme permanece en silencio e sorri perante o entusiasmo musical da xente máis nova. Entre tanto, Carme observa o Ricardo, quen,
con Murguía, unicamente ten ollos para a Rosalía.
Cando Rosalía conclúe o canto, todos pousan os cafés e aplauden entusiastas.
Ricardo érguese, achégase a ela, cóllelle a man e bícalla. Murguía tamén se ergue e
fica atrás de Ricardo, tendo que se desprazar, debido á súa inferior estatura.
Ricardo: Rosalía, vostede é fantástica. Como di a ópera, unha mensaxeira do
amor.
Rosalía: A canción non di iso. É a natureza a que esperta en amor.
Ricardo: Mais a natureza é moi cruel. Pense na fame que se abate sobre Galicia.
Mesmo aquí...
Murguía: Iso non é culpa da natureza. Son os seres humanos. Os labregos están
apañados na trapela mortal da fame, a usura e a peste. Famentos e ignorantes, como
se van libertar?
Rosalía: Exacto. Nada me deprime máis que ver tanta pobreza na xente e tanta
beleza no país.
Ricardo: Como en Irlanda, non é? Mentres continúe a actual política económica...
Antes de que ninguén responda, a Nai de Carme dá un xiro na conversa:
Nai de Carme: Galicia fica tan lonxe... Canto me gustaría que nos reunísemos
todos os irmáns, falar longamente (a Rosalía) coa túa nai, ver a familia toda, como
noutro tempo! Sodes... dezaseis primos directos.
Rosalía: E vostede, Manuel, non acha de menos a súa familia?
Murguía dubida, turbado. Non sabe o que dicir. Cáelle a xícara do café.
Murguía (inclinándose para a recoller): Desculpen. Son torpísimo.
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Murguía apaña os cachos da xícara do chan e ponos no pratiño. Rosalía sorrí. A
Nai de Carme toca unha campaíña e di:
Nai de Carme: Deixe, Manuel, agora tratan diso.
Murguía acrecenta, para tentar saír da situación:
Murguía: Rosalía, ten que desenvolver a súa obra poética na lingua do país. Está
capacitada como ninguén para esa tarefa. Un libro, non apenas poemas soltos. Xoán
Compañel publicaríao decontado.
Rosalía: Na verdade, ando a escribir unha novela, inspirada na conmoción que
causa a Duquesa da Gloria...
Murguía: Galiza precisa un gran poeta.
Ricardo: Prometa que vai tentar.
Rosalía non responde. Fica a ollar para Murguía. Entra a Criada.
Criada: Mande, señora.
[Por corte, pasamos a...]
Nai de Carme (off ): Quero que vexan o magnífico agasallo que me trouxo Rosalía.
As mans da Nai de Carme abren, sobre unha mesa, un cartafol de pinturas
e descubrimos un deseño onde se representa unha estampa galega. Coa Nai de
Carme están Rosalía, Murguía, Carme e Ricardo. Todos se sitúan ao redor da
mesa e van contemplando unha serie de imaxes do mesmo estilo nobremente
costumista.
Ricardo: Un deseño moi fermoso. Rosalía, ten que me facer un retrato.
Rosalía contempla por un momento o rostro de Ricardo e di:
Rosalía: Podo tentar.
O resto dos presentes tamén fan signos de aprobación. Entre tanto, Murguía
achega a súa man até que entra en contacto coa de Rosalía, beneficiándose dun xerro
cun ramo de flores que hai sobre a mesa e axuda a ocultar a súa manobra.
Rosalía sorrí e olla para el con disimulo, sen retirar a man. Entón, Murguía pon
a súa man sobre a de Rosalía e apértaa con forza. Rosalía non se inmuta. A Nai de
Carme continúa a pasar as láminas. Carme comenta:
Carme: E esta escena, belísima.
Rosalía e Murguía asenten, a disimular, en canto el fai chegar unha nota á man
de Rosalía.
Entrada palacio do Señor. Exterior. Día

14

Na entrada do palacio, unha carruaxe está disposta para iniciar viaxe. Sobre ela, son
visíbeis os baúis. O Señor sae do palacio, un Criado ábrelle a porta da carruaxe e
aquel entra. Cando se acomoda, descobre, con espanto, a Duquesa da Gloria, no
asento oposto, co seu bastón de ornamentada empuñadura.
Señor: Como se atreve...?
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Duquesa: Non podo consentir que o Señor me esqueza nin deixar de o distinguir coas miñas importunidades. Imos ser, verdadeiramente, amigos.
Señor: O amigo que máis me agrada é aquel que menos se achega.
Duquesa: Non me coñece.
Señor: Coñézoa demasiado.
Duquesa: Quen son, pois?
Señor: Sei que é unha louca furiosa e con iso chega.
Duquesa: Eu sei moito máis do Señor. Pode esconderse de si, mais non de min.
Señor: Cre que me pode tratar como un neno que se deixa intimidar coa súa
extravagancia? Se a súa señoría non fose unha dama...
Duquesa: Desaf íeme.
Señor: Non temo a morte, mais detesto a barbarie. Debería sabelo.
Duquesa (chega a face a el): Eu non son unha dama. Fira vostede.
Señor (perturbado pola proximidade do rostro da Duquesa): Rógolle que abandone inmediatamente esta carruaxe.
Duquesa: ¿Non reparou o Señor en que esta carruaxe é a miña?
Señor: ¿E os meus servidores?
Duquesa: Lonxe. Convenientemente distraídos.
A Duquesa extrae unha pistola da súa casaca e ofrécella ao Señor.
Duquesa: Ten a oportunidade de se ver libre de min para sempre. O meu criado
Zuma ten instrucións precisas para simular un asalto de bandoleiros. Non ten nada
que temer, após a consumación do crime.
O Señor fica espantado. Mal contén a súa ira para dicir:
Señor: Súa señoría é unha comedianta invulgar, debo recoñecelo. Mais todo isto
é pueril.
Duquesa: E se eu usase a pistola contra min, ¿todo isto deixaría de ser pueril?
Señor: Cal sería o seu beneficio?
Duquesa: Eu non tería ningún, mais vostede vería a súa paz rota para sempre.
Señor: A súa señoría é un pesadelo do que non consigo acordar. Que quere de
min?
Duquesa: A súa amizade e a súa colaboración.
Señor: Colaboración? Para que? Das obras pías encárgase o meu administrador.
Duquesa (a gardar a pistola): Non pode haber colaboración se antes non hai
amizade.
Señor: A súa amizade arruinaría a miña vida.
O Señor desvía o ollar. A Duquesa reprime a resposta que ía dar, apaña o bastón e descende da carruaxe. Desde o exterior, a través da porta aberta, dille ao seu
parceiro:
Duquesa: A paz non pode nacer dunha renuncia á acción política que é pura covardía. Chegará esa amizade e os días que vostede acabará consagrándome, porque,
entre tanto, sen que me vexa, serei a sombra que o persegue onde for.
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O Señor fica chocado e tarda en iniciar a súa saída da carruaxe. A Duquesa ordena ao seu Criado, quen lle tende o chapeu:
Duquesa: Trasladen os baúis do Señor.
O Señor vaise en dirección á porta do palacio. Xírase como para replicar e, nese
momento, a Duquesa faille unha irónica reverencia co seu chapeu. Entón, el vólvese
e vaise, sen dicir cousa.
[Funde a negro]
Cuarto Rosalía en casa de Carme. Interior. Día

15

[Abre de negro]
É un día de chuvia. No cuarto, están Rosalía, xunta a súa mesa, Carme e Murguía, todos en pé. Ao fondo, son visíbeis os cortinados que illan, no cuarto, a dependencia anexa onde se sitúa o dormitorio propiamente dito. Rosalía di:
Rosalía: Carme, podes deixarnos un momento a soas?
Carme (sorprendidísima): Como?
Rosalía: Prima, quero falar un asunto co señor Murguía.
Murguía (tamén sorprendido, a Carme): Non se preocupe.
Carme xírase cando chega á porta, como a dubidar. Despois, sae e cerra tras ela.
Rosalía apaña un papel da súa mesa de traballo. A continuación, crava os ollos en
Murguía.
Rosalía: Nas notas que me enviou, dicía que algún día confiaba en poder ter comigo unha conversa a soas. Non é o meu estilo respectar as tristes convencións que
regulan o relacionamento entre as mulleres e os homes, tan ridículas que o que acabo
de facer poría a miña honra en causa.
Murguía: Non se preocupe. Carme é de toda a confianza e, canto a min, non me
podería conceder maior graza.
Rosalía (un pouco para si): Miña nai comprenderíame...
Murguía: Rosalía, temo non ter palabras para todo o que lle quería dicir.
Rosalía: Un escritor profesional?
Murguía: Traballo como tal, mais vivir da escrita é moi dif ícil.
Rosalía: Vostede ten apoios. Os Chao...
Murguía: Se non fose por Alexandre... Mais non quero aborrecela coas miñas
coitas.
Rosalía: Interésame todo o que teña para me dicir.
Murguía: É vostede, con certeza, unha muller excepcional.
Rosalía: Si, xa estou afeita a que me sinalen co dedo. Así e todo, é mellor riren
dunha do que choraren.
Murguía: Rosalía, eu ámoa.
Rosalía (sen acritude ningunha): Non me entenda mal, mais, nesta sociedade,
todo amor é un amor imposíbel.
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Murguía: Non a entendo mal. Ora, a imposibilidade que eu padezo é ben máis
tanxíbel. Imaxínoa sabedora dos problemas que teño co meu pai. Nunca aceptou que
eu non quixese ser farmacéutico. Nin quero falar do que sufriu a miña defunta nai...
Eu, a Vostede, ámoa apaixonadamente, mesmo se estas palabras me soan a min mesmo, cando as pronuncio, ridículas, incapaces de apreixar a emoción que lle pretendo
transmitir, cánto lle querería dar, cómo aspiraría a tocar a súa alma.
Rosalía: Por que non me trata de “ti”?
Murguía: Agradézolle a confianza. Prometo non o facer en público. Ora, o que
lle quero dicir, desculpa, dicirche... (Fai unha pausa, á procura de palabras) Ámote,
mais non che podo ofrecer nada. Non teño outro medio de fortuna que o meu intelecto. Xa sei que esta declaración, con outra persoa, non podería nin ser formulada.
Sería absurda... e, se cadra, é, mais, contigo, non me é posíbel controlarme. Desculpa,
son un louco.
Rosalía: Esa é unha doce loucura, mais fica tranquilo. O matrimonio non entra
nos meus planos. É a tumba das mulleres.
Murguía: E entón?
Rosalía: Entón... vivir. Voucho dicir cunha cántiga do noso pobo: “O meu corasón che mando / cunha chave para o abrir, / nin eu teño máis que darche, / nin ti
máis que me pedir.”
O rostro de Murguía é un poema á alegría, mais el fica parado, como incapaz de
aproximarse a ela. Rosalía sorrí.
[Funde a negro]
Despacho Director xornal. Interior. Día

16

O Director do xornal está a ler un número do “Correo das Tebras”, en actitude abafada. Levanta o ollar e berra:
Director: Pedro!
Case decontado entra o Redactor. Leva os seus manguitos de sempre.
Redactor: Diga, señor Pelasgo.
Director: Escriba un editorial.
Redactor: Sobre que?
Director: Tome nota.
O Redactor apaña unhas follas e senta.
Director: É sobre esta porcallada. (Ten o “Correo das Tebras” nas mans) O que
me desconcerta é que non parece querer influír na Corte. Búrlase satanicamente tanto dos moderados canto dos progresistas. Sen dúbida, é unha estratexia para nos confundir, mais non podo tolerar que se refira directamente á miña persoa. Chámame
“imitador de Moratín”. Como sabe que estimo o Moratín?... Talvez polo meu estilo.
O Director olla para o Redactor, á espera dunha confirmación que non chega:
Redactor: O editorial...
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Director (erguéndose do asento): Necesito pensar.
Redactor: Volvo despois?
Director: Non, necesito que pense comigo.
Redactor: Como mande, mais preciso un punto de partida.
Director: O que ten que dicir é que o “Correo das Tebras” é a caricatura da prensa, o asasino de todas as reputacións ilustres, o vomitorio dos resentidos, a covarde
voz da gran covardesa, que acerto!, a gran covardesa, así chamaremos ese marimacho
da Duquesa.
Redactor: Señor, moi brillante, mais non vai ser entendido. A opinión non a
considera covarde.
Director: Éo. Por que se oculta nesa auréola de misterio? É... como unha mancha
nun vestido de casamento. Un veleno social.
Redactor: Que lle parece se comezamos: «Non a pluma na túa man, muller nacida para educar os teus fillos. A agulla e o pote son as túas armas»?
Interrompe, neste momento, un Auxiliar, que leva viseira de tipógrafo.
Auxiliar: Señor, están aquí dous policías. Queren falar con vostede.
Director: A policía? Que pase.
O Auxiliar vaise e o Director dille ao Redactor:
Director: Vaia traballando co material que lle dei.
O Redactor érguese, resignado, sen facer comentarios, e crúzase na porta cos
dous policías.
Director: Estou ao seu dispor. Tomen asento.
O Policía 1º ocupa o asento situado fronte ao Director, que se sitúa tras a mesa.
O Policía 2º permanece en pé.
Policía 1º: O comisario está moi interesado en recadar toda a información dispoñíbel sobre a Duquesa da Gloria. Conta, para iso, coa súa colaboración.
Director: Con certeza.
Policía 1º: Que me pode dicir?
Director: O problema é que, na verdade... non sabemos nada de certo. Iso é o
maior perigo. Un fantasma a organizar unha revolución.
O Director desvía o ollar, que vai caer no exemplar do “Correo das Tebras”.
Director: A autoridade gobernativa, ¿non vai prohibir ese libelo? Ten poderes
sobrados para o facer. A patria está en perigo.
Policía 1º (ignora a observación do Director): Daquela, que me di?
O Director fica calado e impotente. Após un instante, di:
Director: Sospeito que a Duquesa ten unha alianza co Señor de Muros. Se os
poderes de ambos se sumaren... tiren conclusións.
O Policía 1º abre un caderno e ponse a facer un apuntamento.
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Entra música. Rosalía escribe, na súa mesa de traballo, baixo a tenue luz dunha lámpada de aceite.
Rosalía (v.o.): A Duquesa e a súa nai foran como dúas irmás. Apenas catro lustros separaban o seu nacemento. Sempre unidas, como a camisa ao corpo; sempre
contentas, tanto na felicidade canto na desdita. Parecían dun corpo as dúas mans,
que unha axuda a outra e, así, ela, na sororidade foi educada, a facer da defensa das
mulleres a defensa da humanidade toda.
Vemos Rosalía, desde o exterior do cuarto, e descubrimos que o Murguía, co
seu característico chapeu, está na rúa, a pasear nunha dirección e noutra, co ollar
posto na xanela. Desde a súa posición, Rosalía apenas se torna visíbel. Pasa un Sereno que saúda mecanicamente.
Sereno: Boa noite para o señor.
Murguía: Boa noite para vostede.
Por fin, Rosalía sae ao balcón do seu cuarto e ponse a ollar para o ceo, en procura da lúa. Murguía, desde abaixo, chégase a unha luz de gas e tenta chamar a súa
atención, mais ela non se decata. Permanece ensumida na contemplación do ceo
nocturno. Murguía, tras un momento de reflexión, fai buguina coas mans e comeza
a ouvear, ao modo dos cans. Entón, Rosalía acorda e descobre a diminuta figura do
Murguía. Non pode conter unha breve risada. Murguía faille unha reverencia. Ela
corresponde cun afectuoso saúdo. El tira o chapeu e tamén acena no sentido de lle
expresar a súa paixón.
Os dous continúan a se faceren acenos, mentres, emerxendo desde as sombras
da rúa, Zuma os observa.
[Por corte...]
Rosalía, na súa mesa de traballo, dá a volta a unha folla, reflicte un instante e
ponse a escribir versos. Cesa a música. Ábrese a porta do cuarto e soan algúns pasos.
Rosalía di, sen erguer a cabeza:
Rosalía: Dime, prima.
Duquesa: A miña familiaridade consigo é outra, Rosalía.
Rosalía: Súa señoría! Como entrou?
Duquesa: Eu podo abrir todas as portas de Madrid.
Rosalía (érguese do asento): Ben o vexo.
Duquesa: Eu tamén vexo que os seus amores progresan.
Rosalía sorrí. A Duquesa continúa:
Duquesa: E como se van encontrar? No paseo, con Carme de carabina? En festas
e reunións de sociedade? Ou vai ser un amor á distancia, de serenatas mudas ao luar?
Rosalía: Señoría, para aquén e para alén do amor, teño que facer a miña vida.
Duquesa (ergue por un momento o bastón): E con que se pretende manter? Coa
pluma, como o señor Murguía? A situación económica da familia de vostede tamén
pide mellor sorte. A decadencia do pazo é imparábel.
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Rosalía: Duquesa, son moi consciente de todas esas dificultades sen necesidade
de recordatorios. A situación das mulleres nesta sociedade inicua éme coñecida de
abondo. Por experiencia propia e por experiencia familiar.
Duquesa: Peor aínda é a das mulleres namoradas e, por iso, máis débiles.
Rosalía: A onde quere chegar?
Duquesa (apunta á mesa de Rosalía): Só quero animala a continuar escribindo.
Iso é o que maior felicidade lle pode traer. A vostede e á súa terra.
Rosalía: Non teño afán de gloria.
Duquesa: Nin o precisa. Acostuma ser a ruína de moitos escritores.
Rosalía: O seu interese por min, que agradezo, desconcértame.
Duquesa: Sobre todo, son muller, igual que Vostede, mesmo se por veces me
disfrazo de varón. Como a musa. Agora, o meu principal interese é contribuír a que
acabe xa esta idade escura do trono e do altar. O diñeiro é un conspirador invencíbel,
mais, a min, xeroume a dúbida e pariume o desexo.
A Duquesa xírase para marchar e abre a porta. Desde alí, di:
Duquesa: Moito ten que sufrir nesta vida quen moito dela goza.
Rosalía: Eu non o diría mellor.
Duquesa: Teño certeza de que si. Vostede podería ser a miña voz.
Rosalía: Precisaría saber máis sobre a súa señoría.
Duquesa: Imaxine. Non pode errar.
Rosalía sorrí. A Duquesa vaise. Rosalía xírase e fica a ollar para os seus papeis,
deixados sobre a mesa, expectante.
Café do Oeste. Interior. Noite

18

Murguía está agora no faladoiro do café, con Ricardo, Eduardo Chao, Teodomiro,
Seraf ín (este, cunha carpeta de deseño) e Federico, todos ao redor da única mesa de
mármore que alí hai, preto dunha xanela. Están sentados en cadeiras de palla. Beben
sorbetes, ponches e cervexas. Cadros decoran as paredes e non falta un piano de manubrio. Non é visíbel ningunha muller. Fala Sunyer, duns cincuenta anos:
Sunyer: Creei a receita para facer un crego. De extracto de confesionario, unha
libra. De cuspe de beata, outra. De fel de can doente, dúas onzas. De aceite de latifundio, un cuarto. Ponse nunha mitra a ferver a lume vivo, alimentado con leña de carlistas, corríxese con pólvora, reméxese cun trabuco e cando temos a pasta, modélase
unha figura moi fea e moi negra e xa está.
O colectivo celebra con risadas a ocorrencia e fan un brinde, mais Murguía
apenas sorrí. Diríxese a Eduardo Chao, nun á parte:
Murguía: Eduardo, ¿hai algunha novidade da proposta que me fixeras?
Eduardo Chao: Terías que te desprazar en breve. Xa temos a nova maquinaria
de imprenta. Importamos tecnoloxía alemá para podermos ofrecer uns servizos tipográficos sen competencia.
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Murguía: E cando calculas que me debería incorporar?
Eduardo Chao: Reunímonos mañá e estudamos os detalles.
Murguía: ¿Estarás no teu escritorio?
Eduardo Chao: Almorzamos xuntos.
Murguía sorrí e bebe da súa copa. Neste momento, chega, moi axitado, Alexandre Chao. Seraf ín interrompe o deseño que estaba a facer, baixo o atento ollar de
Federico.
Alexandre Chao: Acaban de encarcerar o Ruíz Pons, xuntamente co impresor
que lle fixo a folla en defensa das liberdades e do sufraxio universal.
Eduardo Chao: O pé de imprenta que levaba era de París.
Murguía: Lonxe de máis para enganar a policía.
Ricardo (a Murguía): ¿Ese non era o que me presentou Rosalía?
Murguía fai un aceno afirmativo á observación de Ricardo. Alexandre Chao
acrecenta:
Alexandre Chao: Os xuíces son os limpabotas do poder. Cómpre procurarmos
un avogado de peso.
Murguía: E de sona. Pensemos nun deputado. Só o soltarán se conseguirmos
armar moito ruído.
Eduardo Chao: Mais, entre tanto, Ruíz podrece na cadea. A única esperanza é
que o Xeneral Prim regrese do exilio e, desta volta, a insurrección estea organizada
con xeito.
Murguía: É triste irmos sempre de pronunciamento militar en pronunciamento
militar...
Eduardo Chao: Tes razón, mais nós pomos o pensamento e eles o brazo. Agora
non hai outro modo de forzar un cambio de réxime. Teñamos, por fin, democracia
verdadeira e o pobo decidirá.
Murguía: Os espadóns apenas defenden os seus intereses... Hoxe e mañá.
Ricardo: E nós non?
Alexandre Chao: Eduardo, creo que te deberías pór a salvo. A represión pode
alargarse. Non te quero ver no cárcere.
Eduardo Chao: Xa teño experiencia.
Alexandre Chao: Por iso. Tes que deixar Madrid e, se cadra, procurar refuxio
no estranxeiro.
Eduardo Chao: Coma o noso pai...
Alexandre Chao: Vamos, non hai tempo que perder.
Eduardo Chao érguese, renitente, e fai un xesto para pedir o seu sobretodo.
Eduardo Chao (diríxese a todos): Até a vitoria.
O colectivo rompe nun unánime:
Todos: Sempre!
Os Chao vanse. Cando xa deron uns pasos, Eduardo di ao seu irmán:
Eduardo Chao: Conviría advertir a Duquesa.
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Alexandre Chao: Como? Non ten paraxe fixa. Aparece cando lle peta e onde lle
peta.
Ao que o Camareiro lles entrega os sobretodos e os irmáns saen, descubrimos
o Murguía, que ficou a ollar para eles, aflito. Xunta el, Sunyer érguese e, cos ollos
pechos, berra:
Sunyer: Abaixo o existente!
Murguía olla para el, desde abaixo.
Xardín Quinta do Señor de Muros. Exterior. Día

19

A quinta sitúase no fondo dun val bañado pola luz do estío. Óuvense paxariños piadores. No xardín, o Señor, que dorme apracibelmente, cuberto cun chapeu e vestido
en tons máis claros dos habitual nel, é acordado pola chegada dos servidores, que
dispón un refrixerio, case unha “natureza morta”, sobre á mesa contigua á cadeira de
brazos do Señor. Ten, ante si, varios libros abertos e algunhas follas.
Servidor: Desculpe o Señor.
Señor: Que horas son?
Servidor: As cinco. Hora da súa merenda.
Señor: Non hai sestas como as de aquí. Que paz! Os libros toman vida, fálanme.
Servidor: Alégrame ver o Señor tan ben disposto.
Señor: Son capaz de volver a escribir... E lembra: as portas non se abren, chame
quen chamar.
Servidor: Descoide. Aquí non vén ninguén.
Os servidores vanse e o Señor comeza a gozar o seu refrixerio con deleite, ao
tempo que o seu ollar se dirixe a un folleto, “Discours de la servitude volontaire”, de
Étienne de La Boétie. Ábreo pola páxina onde ten un elegante marcador, con coidado
de non a manchar, e ponse a facer un apuntamento. De súpeto, a atención do Señor
é atraída polo ruído dunhas pedras que caen do muro de cerramento. Após uns instantes, a cabeza do Director asoma no límite superior do muro e descobre o Señor.
Director: Por fin!
O Señor fica espantado.
Señor: Que fai, cabaleiro? Quere romper a crisma?
Director: Ninguén atendeu as miñas chamadas á porta.
Señor: Na verdade... non se ouven ben. É a distancia. A que se debe a súa ousadía?
Director: Que quere dicir?
Señor: O seu desaf ío á gravidade.
Director: Vin para o advertir.
Señor: De que?
Director: Está vostede en perigo. A policía anda a procuralo.
Señor: Como?
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Director: Teñen por certo que o Señor está vinculado coa Duquesa da Gloria e
estabeleceu con ela un relacionamento de grande intimidade e franqueza.
Señor: Eu? Non me faga rir. Entón, a Duquesa estará no cárcere, espero.
Director: Aínda non, infelizmente.
Señor: Baixe de aí, insensato. Mandarei que lle franqueen a porta.
O Director desaparece do alto do muro.
[Por corte, pasamos a...]
O Director accede ao xardín, onde xa o espera o Señor, amolado. Con todo,
tenta manterse dentro dos límites da cortesía, mais, para a consternación do Señor,
o Director aparece acompañado polas tías do Señor.
Director: Señor, para min é importantísimo que me diga quen vén sendo esa
Duquesa. O seu xornal crucifica a miña honra con constantes dardos dirixidos a min
e á miña obra.
Señor (esconde a ironía): A súa obra?
Tía 1ª: Sobriño, non nos fagas rabiar. Es a única persoa que consegue chegarse a
ela, a única que ela estima.
Señor: Isto é de máis. Mesmo aquí son perseguido por causa dese demo maligno! (Un pouco para si) Por que non a mataría?
Tía 2ª: Matar? Iso é serio. Ai, Filipa, que isto dá en traxedia.
Director: Señor, que lle fixo a Duquesa?
Señor: E é vostede quen o pregunta! Que me fixo? Roubarme a miña paz. Destruír a miña Arcadia. Xa nin neste refuxio podo pensar.
Director: Desengánese: nin matándoa conseguiría vivir tranquilo. Tería que
describir a súa morte en detalle para satisfacer o interese público.
Señor: O interese público? Non quero falar máis. Concluirei dicíndolle que, con
efecto, fun abordado por ese ser tan insolente como burlón e incomprensíbel, capaz
de trastornar o xuízo do varón máis asisado. Afástense dela como da boca do inferno.
Isto é todo o que podo dicir. A partir de aquí, terame por inimigo calquera que volva
mencionar, perante min, a Duquesa da Gloria.
Chega neste momento o Servidor.
Servidor: Desculpen. Señor, uns representantes do gremio de xoieiros solicitan
velo. Logo que abrimos as portas...
Señor: Que?
Servidor: O sorprendente é que din que os convocou aquí a Duquesa da Gloria.
Deben entregar á tal señoría un bastón luxosamente ornamentado.
Señor (érguese e ponse en andamento): A Duquesa? Aquí? Un bastón?... Despácheos de inmediato.
O Señor comeza a sufrir un violento ataque de tose. Fica case sen respiración,
mentres o Director e as tías ollan con sospeita para el e despois entre si. O Señor
dille, como pode, ao Servidor, entre os afogos da tose:
Señor: Lévenme ao leito e desvístanme.
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Acode o Servidor 2º e, entre el e o Servidor, axudan o Señor a retirarse. O Director e as tías contemplan, turbados, a escena. Todos din, case a coro:
Director e Tías: As melloras.
Como única despedida, o Señor ergue unha man, en canto os servidores o van
levando. O Director dirixe o ollar aos libros e papeis que o Señor ten na súa mesa,
con actitude desconfiada.
Cuarto Rosalía en casa de Carme. Interior. Día

20

Rosalía está a escribir na súa mesa de traballo. A porta ábrese e entra Carme.
Carme: Está aquí o Murguía. Espérate na sala.
Rosalía: Non, que pase, que pase.
Carme sae un momento. Rosalía ponse en pé e abandona a súa mesa para recibir a Carme e o Murguía, que axiña acceden ao cuarto.
Murguía: Boa tarde, Rosalía.
Rosalía: Teño pracer en velo. Todo ben?
Murguía: Estou ardendo por ver eses poemas.
Rosalía: Non abandonei a miña novela, mais seguín o seu consello de continuar
a cantar en lingua galega. Son só uns bosquexos.
Rosalía diríxese á mesa. Murguía e Carme avanzan un bocado tras ela. Ela
apaña unhas follas que ten á parte e entrégallas ao Murguía. El tómaas e vai sentar
nunha cadeira. Carme dille:
Carme: Lea en voz alta, Manuel.
Murguía non responde. Ensómese na lectura de inmediato. Rosalía dille a Carme:
Rosalía: Deixa que Manuel se familiarice cos versos.
Carme: Que egoísta!
Rosalía: Acouga. Xa os lerás ti despois.
Carme sae, frustrada, e deixa Rosalía a contemplar o Murguía, absorto na súa
lectura.
[Cortamos a...]
Rosalía está agora, outra vez, no seu lugar de traballo. Murguía, ao pé dela, á súa
esquerda. Ela ten a pluma na man e un mazo de follas perante si.
Murguía: Estalle a dar unha Literatura a un país que non a tiña. Oxalá puidese
facer eu o mesmo coa Historia.
Rosalía: Estamos sós. Trátame por “ti”.
Murguía: Desculpa. Debe ser a admiración que sinto. É como se vise por vez
primeira o pórtico do Mestre Mateu.
Rosalía, ao mesmo tempo que pasa a man esquerda por riba da que Murguía
ten sobre a mesa, nun fugaz contacto, di:
Rosalía: E logo son versos de pedra?
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Murguía (ao mesmo tempo que procura, áxil, a man de Rosalía): Están feitos
coas dores da terra.
Rosalía: Esas son palabras de poeta. Como as das túas cartas.
Murguía (sen soltar a man de Rosalía): Alégrame que che gusten, mais eu, des
que coñezo o teu traballo, nunca máis terei a ousadía de escribir literatura.
Murguía inclínase e leva a man de Rosalía aos seus labios, o que, polo seu escaso talle, tórnase doado. A súa cabeza fica, case, á altura da de Rosalía.
Murguía: Mais improvisa sobre a idea que me expuxeches. Pode ser unha boa
continuación para o poema.
Rosalía: Vexamos.
Entra música. Rosalía ponse a escribir con enorme facilidade e, en pouco tempo, ollada por Murguía con fascinación, vai axeitando o bosquexo dun poema (“Paseniño, paseniño...”). Co pretexto de o poder ler, Murguía achégase moito a ela, de
modo que os seus rostros fican moi próximos.
Murguía: Déixame ver.
O ollar de Murguía oscila entre o papel e Rosalía.
Rosalía (entra ao xogo): Olla, olla.
Após breves instantes, en que Murguía parece ler, Rosalía fúndese con el nun
bico apaixonado. Ao que se separan e cesa a música, ela di:
Rosalía: E, agora, continúas a pensar que o noso amor non pode ser?
Murguía: A felicidade non me permite pensar.
Despacho Director xornal. Interior. Día

21

A primeira páxina dun exemplar do “Correo das Tebras” di con grosos tipos: “A Bolsa
de París suspende a negociación da débeda de España”. Está a lelo o Director, de pé
no seu escritorio, que se volve para o Redactor, sentado ao pé da mesa:
Director: Felizmente, desta vez a Duquesa vai acabar no cárcere. Apuntou alto
de máis. E nós verémonos libres deste panfleto.
Redactor: Non cante vitoria. A Duquesa paga cantidades exorbitantes aos impresores. Prefiren facerse ricos, aínda ao prezo de acabaren no caldeiro.
Director (non deixa de camiñar polo escritorio durante a conversa): A noticia é
falsa! E prexudica gravemente os intereses nacionais!
Redactor: É falsa, si, como todo o que ela publica, mais pode tornarse verdadeira. Chega con que se desate o pánico.
Director (apunta ao artigo do “Correo”): Como sabería a Duquesa que máis da
metade do orzamento do estado está cativo do pago da débeda?
Redactor: Non é dif ícil adiviñalo.
Director: Ofrece datos moi precisos. Ten cómplices nas altas esferas.
Redactor: Paga moito ben a información.
O Director pasa a fitar o Redactor, sutilmente inquisitivo.
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Director: E vostede... como o sabe?
Redactor: É o que se di.
Director: Non se estará deixando subornar? Non será vostede o que informa a
Duquesa? Como sabe ela tanto de min?
Redactor: Toleou? A miña fidelidade é... inmarcescíbel.
O Director fica bloqueado perante a palabra utilizada polo Redactor. A tal momento, entra, moi axitado, o Auxiliar.
Auxiliar: Señor, acabamos de recibir un telegrama.
Director: Que di?
Auxiliar: As bolsas de París e Londres acaban de suspender a negociación dos
valores da débeda española.
O Director déixase caer no seu asento e leva as mans a ambos os lados da cabeza.
Café do Oeste. Interior. Día

22

Murguía e Ricardo partillan unha mesa pequena. O Camareiro retírase, após servirlles unhas xícaras de café, un copiño a Ricardo e unha copa a Murguía. O café está
medianamente ocupado. Soa o piano de manubrio ao fondo.
Ricardo: O asunto que me encargou Rosalía non é doado. Mover a burocracia
do Ministerio, mesmo con boas cuñas, é como picar pedra. Vai facer falta bastante
diñeiro para engraxar as vontades.
Murguía: De diñeiro sei que non anda sobrada.
Ricardo: Iso non importa. Eu podo axudar.
Murguía: Non creo que Rosalía acepte esa solución.
Ricardo: Ela non ten por que sabelo.
Murguía: Sempre fuches, e continúas a ser, un verdadeiro amigo.
Ricardo observa o Murguía e, como a facer pé no que acaba de dicir, acrecenta:
Ricardo: Quero facerche unha confidencia.
Murguía: Ti dirás.
Ricardo: Teño decidido pretender a Rosalía. Quero desposala. Para ela e a súa
familia, é o mellor matrimonio con que poida soñar. Despois, cada neno que lle faga
parir será a unión perfecta entre a imaxinación e o comercio, a poesía e o pan.
Ricardo festexa o seu propio dito cun sorriso autocompracente e olla para Murguía. Porén, este ficou estupefacto.
Murguía: Falas a serio?
Ricardo: Nunca falei máis a serio.
Murguía: Deuche algunha esperanza?
Ricardo: Bastante esperanza é a forma en que olla para min. Agora teño que
practicar con ela a linguaxe das flores e dos abanos.
Murguía (após un breve momento de reflexión): Pois eu tamén teño que che facer
unha confidencia. Deber de amizade.
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Ricardo: O que?
Murguía: Amo a Rosalía e son correspondido.
Ricardo: É unha brincadeira.
Murguía: Non é.
Ricardo: Como vai estar a Rosalía apaixonada por ti?
Murguía: Por que non o habería de estar?
Ricardo: Os dous xuntos, na rúa, seriades o riso da vila. Manolo, olla para ti.
A mínima figura de Murguía refai a súa posición no asento e, tras moi breve
vacilación, retruca con enerxía:
Murguía: Ai, amigo... E ti? ¿Ollaches algunha vez para ti propio, no teu ser íntimo?
Ricardo: Que queres dicir?
Murguía: Non me obrigues a ser indelicado.
Ricardo sorrí ironicamente, case despectivo, e encóstase na cadeira; Murguía
permanece grave. Sobre a imaxe de Ricardo e Murguía, enfrontados, co conxunto
do café ao fondo, agora ocupado por numerosos cabaleiros, entra música...
[Funde a negro]
Café do Oeste. Interior. Día

23

[Abre de negro]
O café ficou case baleiro. Murguía está agora só, na mesa do café en que tivo
lugar o seu diálogo con Ricardo. Permanece absorto, cunha copa de coñac fronte a si,
en canto a música se vai perdendo. Procedente do espazo “off ”, soa unha frase:
Zuma (off ): Señor Murguía...
Inicialmente, Murguía non reacciona. Só deixa de estar ensumido cando Zuma,
o criado da Duquesa, repite con voz sonora:
Zuma: Señor Murguía...
Murguía vólvese cara a el, contrariado.
Zuma: Non faga espavento, mais a Duquesa da Gloria quere falar consigo.
Murguía (en voz baixa): A Duquesa? Aquí?
Zuma: Ela ficaría moito grata se o señor puidese acompañarme á súa presenza.
Sígame, por favor.
Murguía levántase, vai con Zuma e ambos os dous intérnanse no café. Así,
Zuma, seguido por Murguía, chega á porta dun reservado. Alí abre e fai un xesto
ao Murguía para que pase. Así que este se interna no cuarto, Zuma cerra e fica alí,
alerta, para cubrir a porta.
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Reservado en Café do Oeste. Interior. Día

24

A Duquesa está en pé, xunta a mesa do reservado, a fumar un cigarro puro, de costas, e xírase cara a Murguía. O bastón da Duquesa está apoiado no bordo da mesa,
xunta o seu chapeu. No curso da secuencia, ela aproximará varias veces o cigarro á
boca, mais a atención ao diálogo fará que nunca chegue a consumar unha bocalada.
Duquesa: Sente, señor Murguía.
Murguía: Despois da súa señoría.
Duquesa: Nese caso, continuaremos de pé.
Murguía: É un pracer estar consigo. Supoño que quere saber do Eduardo Chao.
Duquesa: Xa sei. Estea tranquilo... Creo que é vostede o namorado de Rosalía.
Murguía: Conf ío en que a súa señoría non o ache inverosímil.
Duquesa: Que quere dicir?
Murguía: Esquézao. Era unha burla que a min mesmo me facía.
Duquesa: Iso é proba da súa intelixencia.
Murguía: Moito me prace ouvir ese eloxio dos seus labios.
Duquesa: Estou preocupada co seu amor, se pode haber amor entre un home e
unha muller.
Murguía: Haino.
Duquesa: Daquela, non a quererá encadear co matrimonio...
Murguía: Para construír ese cárcere, señoría, precisaría unha estabilidade profesional de que carezo.
Duquesa: O cego orgullo fidalgo de Rosalía, e tamén o seu, fan que unha xentil
doazón miña se torne inaceptábel. Chegarán tempos en que esa actitude sexa incomprensíbel, mais neste estúpido Século... Supoño que aceptará colaborar con pseudónimo no meu xornal. Non o revele a ninguén se estima a súa seguranza. O meu fiel
Zuma tratará con vostede os detalles. Será un apoio temporal. Infelizmente, o meu
poder detense aí.
A Duquesa vai dar unha bocalada, mais interrompe a acción e di:
Duquesa: Canto ama a Rosalía?
Murguía: Máis que a min propio.
A Duquesa emite unha leve risada e novamente interrompe a acción de ir fumar.
Duquesa: Supoñamos que, coa caída do Réxime, obtén vostede un emprego.
Imaxinémolos casados, dispostos a perfeccionar o seu amor. ¿Quen vai ficar na casa,
a xirar ao redor do mundo do seu compañeiro? Vostede? ¿Será a Rosalía quen pase o
tempo a parolar no café?
Murguía: Que me propón, señoría? O concubinato?
Duquesa: Escravas houbo que vivían ben mellor do que unha esposa.
Murguía: Rosalía está chamada a escribir unha obra inmortal.
Duquesa: E a sufrir incontábeis mágoas. Aínda máis: como casada, nin sequera
é titular da súa obra. Sería vostede o responsábel legal.
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Murguía: Rosalía non é deste mundo. Como a violeta, canto máis escondida
vive, mellor é o perfume que exhala. Ten unha misión divina e enchela será a súa
felicidade.
Duquesa: Rosalía non é deste mundo, mais vive neste mundo. Reflexione ou
chegarán os días en que teña moito que lamentar, meu amigo.
Murguía: Duquesa, ¿ten o poder da adiviñación?
Duquesa: Para vostede, son Casandra. Para esta sociedade improdutiva, un pesadelo infatigábel. Soberbio como Luzbel e doce como a esperanza (consulta o seu
reloxo de peto con cadeíña), mais teño o tempo contado...
Murguía (amaga unha reverencia): Daquela, retírome e exprésolle novamente a
miña admiración.
Duquesa: Admire menos e ame máis.
Murguía (índose): Non hai amor perenne sen admiración recíproca.
A Duquesa acena coa cabeza e engade:
Duquesa: Até a vitoria.
Murguía: Sempre.
A Duquesa esmaga o que fica do puro no cinseiro. O aguiacho da empuñadura
do seu bastón tórnase visíbel.
Rúa fronte casa Carme. Exterior. Día

25

Entra música. Pasa un crego que porta o viático con dous acólitos. A xente persígnase ou tira o chapeu, en sinal de respecto. Cando desaparecen, vemos o Murguía,
medio escondido detrás dunha columna, apostado na rúa. Está a observar a entrada
da casa onde mora a Rosalía. Disimula como pode a súa posición de espreita.
Hai un momento en que Rosalía é visíbel na xanela e fai un xesto de complicidade ao Murguía, para lle indicar que continúe á espera. El está impaciente e
pasea, nervioso, a un lado e outro. Remexe no peto para dar esmola a unha Pedinte
que se planta ao pé del, coa man estendida, e descobre que non ten nada para lle
dar.
Por fin, do portal da casa saen Carme, a súa Nai e unha Criada. Pasa un médico
de óculos, co seu estoxo na man, guiado por un home, con algunha urxencia. Mal
desaparece na rúa o grupo das tres mulleres, Murguía achégase ao portal, comproba
que ninguén o está a ver, intérnase e sobe polas escaleiras.
Faiado casa de Carme. Interior. Día

26

A música perde presenza. No faiado poeirento, iluminado pola luz que deita unha
bufarda, Rosalía e Murguía están nun sofá vello, que renxe con insistencia, a se
bicaren apaixonadamente. Cando interrompen o beixo, Rosalía, sen abrir os ollos,
percorre coas súas mans o rostro de Murguía. Entre tanto, el contémplaa, fascinado.
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Dos ollos pechos dela, caen emotivas bágoas. A seguir, fúndense nun novo abrazo.
En canto eles continúan a amarse, entre suspiros, acabamos descubrindo, no chan, á
beira do sofá, un feixe de follas atadas cunha fita. Na capa, lese: “Cantares gallegos,
por Rosalía de Castro”.
[Encadea con...]
A música cesa. No faiado, agora con menos luz, Rosalía e Murguía axeitan as
súas roupas. A diferenza de estatura entre eles tórnase visíbel. Murguía sitúase a
carón de Rosalía, como para medir esa diferenza e, humoristicamente, pon o seu
gastado chapeu para a compensar.
Murguía: Na verdade, entendo que eu sexa invisíbel até que abro a boca, mais é
cansado ter que estar sempre a vivir da palabra.
Rosalía: Preferías ser admirado pola túa estatura?
Murguía: Se cadra...
Rosalía: Meu xigantón!... Agora, sae sen que te vexan e volve máis tarde, de
visita.
Murguía: Non podemos seguir así sempre.
Rosalía: Sempre, non, mais entre tanto...
Murguía: Os Chao ofrecéronme a dirección do xornal que queren lanzar en
Vigo. Non podo recusar.
Rosalía: Non podes, non queres e non debes. Madrid é un sepulcro.
Murguía: A empresa pode resultar ou non. Na situación actual, non hai garantías, nin económicas, nin políticas... Escribiríache todos os días.
Rosalía: Escribiriámonos todos os días.
Murguía: Aínda que, como dicía o Cántico, a pena de amor non se cura se non
é coa presenza e a figura...
Rosalía: Vén máis o rego aquela de... (canta baixiño) Teño tres pitas brancas / e
un galo negro, / que han de poñer bos ovos, / andand’o tempo. / I hei de vende-los
caros / polo xaneiro. / I hei de xunta-los cartos / para un mantelo, / i heino de levar
posto / no casamento, / i hei...
Murguía continúa a cantiga, tamén polo baixo, ao mesmo tempo que se achega
a ela, moi amoroso, case a cantarlle ao ouvido:
Murguía: Pois mira, Rosiña, / vai por un neto / qu’antramentas non quitas /
eses cerellos, / i as pitas van medrando / co galo negro, / para poñe-los ovos, / e todo
aquelo / do xaneiro, dos cartos, / i o casamento, / miña prenda da ialma, / ¡vamos
bebendo!
Os dous rin. Rosalía comenta:
Rosalía: Miña nai podería comprenderme... Vamos.
Murguía: Bebendo.
Rosalía: Borrachón!
Murguía érguese sobre as puntas dos pés e bícaa de novo. De súpeto, lembra:
Murguía: Fascinado por ti, meiguiña, xa me esquecía o libro.
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Entra música. Murguía vai recoller o libro que ficou xunta o sofá. Rosalía obsérvao, feliz.
Faro. Exterior. Día

27

Continúa a música. Partimos da imaxe dun faro e descubrimos o Señor de Muros,
quen contempla a abrupta paisaxe da costa galega, cun libro nas mans. Respira o ar
atlántico con deleite. As ondas rompen, espléndidas. As aves mariñas ascenden e
descenden sobre as rochas, a chiaren.
Non lonxe de alí, a cabeza do Policía 1º érguese de entre as silvas. Uns instantes
despois, tamén emerxe da masa vexetal a cabeza do Policía 2º. Cesa a música.
Policía 1º: Porra!
Policía 2º: Shsss!
Policía 1º: Picoume algo. Haberá víboras?
Policía 2º: Habelas, hainas, mais isto son silvas, cretino.
Policía 1º: Esta terra é moi salvaxe.
Policía 2º: Salvaxe, non; abandonada.
Os policías continúan a observar os movementos do Señor na zona do faro.
Hai un momento en que o Señor se xira e os dous policías agachan as cabezas rapidamente. O Señor vólvese xirar, como se se sentise observado. Percorre co ollar a
paisaxe terrestre veciña, mais non ve ninguén. Respira, aliviado. Pola súa banda, os
policías tentan vixiar sen ergueren a cabeza.
Policía 1º: Cres que nos vería?
Policía 2º: A min, non.
Policía 1º: Se cadra, está á espera de se encontrar con alguén. Talvez, a propia
Duquesa. Este é o lugar perfecto para un encontro clandestino.
Policía 2º: Si, coa armada.
Pouco a pouco, as cabezas dos policías volven emerxer. O Señor xírase de súpeto, como para querer comprobar se, con efecto, hai alguén para o importunar. Os
policías volven agacharse. Cando erguen a cabeza, o Señor xa non está ao alcance
dos seus ollares.
Policía 1º: Onde foi?
Policía 2º: Que máis ten! Estará a mexar.
Policía 1º: Que podemos facer? Non coñecemos estes lugares.
Policía 2º: Eu procuraría un recantiño xeitoso para facer un pouco de sesta e que
se acabe o mundo.
Policía 1º: Temos que nos arriscar. Non fica outra.
O Policía 1º sae dificultosamente de entre as silvas, seguido, de má vontade,
polo Policía 2º. Aventúranse mato abaixo, en dirección ao mar. Cando apenas deron
uns pasos, o Señor faise visíbel. Porta unha espingarda e, sen apuntar, comeza a facer
disparos de advertencia en dirección á área onde se sitúan os policías. Estes péganse
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ao chan e retroceden como poden, magoándose coa agreste vexetación. As aves incrementan o volume do seu chiar.
Policía 1º: Isto é un atentado á autoridade. Dispara!
Policía 2º: Matar un aristócrata? Ti toleaches.
Os dous policías ponse a salvo como poden. O Señor deixa de facer fogo e senta
á beira do faro, sen deixar a espingarda, co mar ao fondo. Cando tenta recuperar a
súa paz, ouve as voces do Policía 1º:
Policía 1º (off-on): Señor... señor, acougue, somos policías... secretos!
O fugaz sorriso do Señor muda para a viva contrariedade.
Señor (érguese): ¿E que andan a procurar nesta penedía?
Policía 1º: Un perigoso delincuente.
Señor: A Duquesa!
Ao Señor cáelle a espingarda, que se dispara soa ao bater contra as pedras. Os
policías agáchanse outra vez. O rostro do Señor evoluciona para a franca desesperación.
Sala casa Carme. Interior. Día

28

É un día de sol. Na sala, están Rosalía, Carme e Ricardo, a beberen unhas xícaras
de café. Ricardo olla para a Carme cun sorriso. Ela corresponde, feliz. De súpeto,
Ricardo di:
Ricardo: Carme, importaríase con que eu falase un momentiño á Rosalía, en
privado? Prométolle que as miñas intencións son honestas.
Carme: Non esperaría outra cousa, Ricardo.
Carme vaise, con súbita tristeza. Ricardo despídea cun amplo sorriso. Rosalía
ponse alerta. Cando a porta se cerra, di, co café nas mans:
Rosalía: ¿Tráeme algunha novidade sobre o asunto que puxen nas súas mans?
Ricardo: Infelizmente, aínda non. Mais conf íe en min.
Rosalía: Temos pendente o do seu retrato.
Ricardo: Temos, mais non hai presa.
Ricardo levántase da cadeira.
Ricardo: O que hoxe quería dicirlle, Rosalía... (Ricardo procura os ollos de Rosalía) Ben sabe que a amo. A miña alma e a miña vida están ocupados pola súa persoa.
Rosalía: Ricardo, vostede ten, desde hai tempo, a miña fiel amizade.
Ricardo: Rosalía, eu... eu non me podo contentar con esas palabras, que só abren
camiño para o sufrimento. Eu querería pasar tardes enteiras a falarlle, a dicirlle mil
veces canto a amo.
Rosalía pousa o café.
Rosalía: A amizade tamén é unha forma de amor. Se cadra, a máis perdurábel.
O amor confúndese moitas veces coa admiración ou a vaidade, o egoísmo e, até, o
simple capricho.
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Ricardo: Non é o meu caso. Eu quero consagrarme a vostede de forma plena.
Cos indisolúbeis lazos do matrimonio.
Rosalía tamén se levanta.
Rosalía: Ese xugo non é atractivo para min.
Ricardo: Eu farei que non o sinta, que para vostede sexa leve como unha pluma.
Rosalía: Sei das moitas virtudes que o adornan, mais non estou en condicións
de lle dar satisfacción.
Ricardo: Por que, miña señora?
Rosalía: Non se pode forzar o corazón.
Ricardo: Por ventura, ¿o seu corazón xa se acha unido a alguén e eu ignóroo?
Rosalía: Unido ou non, o meu corazón é libre.
Ricardo: Por tanto, ¿podo contar con que reflexionará sobre a miña petición?
Rosalía: Ricardo, non lle podo dicir que sinto o que non sinto.
Ricardo: Engáneme e eu ficaría eternamente agradecido. Dígame que me ama,
aínda que sexa mentira, e eu conseguirei que, ao meu lado, chegue a sentir ese amor.
Faise un silencio tenso, até que baten á porta da sala. Rosalía érguese.
Rosalía: Pasa, pasa.
Carme: Está aquí o Manuel Murguía. ¿Dígolle que espere un momentiño?
Rosalía: Non é preciso, Carme. Ricardo xa dixo o que tiña para me dicir. (A Ricardo) Fícolle moito grata pola súa estima.
Ricardo está que rabia. Carme fai pasar o Murguía e entra tras el. Murguía e
Ricardo trocan un saúdo e óllanse con prevención. Todos toman asento, excepto
Murguía.
Rosalía: Un café, Manuel? É puro de Moca.
Murguía: Agradézollo.
Rosalía ponse a servirlle o café.
Murguía: ¿Xa ten máis orixinais? O impresor precisa material para continuar o
traballo. Se vostede concorda, eu podería facer un glosario das voces que non sexan
moi comúns para facilitar a lectura.
Rosalía: Abondo traballo ten coas súas cousas, Manuel.
Murguía apaña o café.
Ricardo: Eu podo axudar, mesmo se non estaba informado da publicación en
curso. Cal será o título?
Rosalía: Aínda non está decidido. Se cadra, “Cantares gallegos”.
Ricardo: Non está mal. Talvez...
Rosalía: Calquera suxestión súa sería considerada.
Ricardo: Debería coñecer os textos.
Rosalía: O Manuel pódellos pasar.
Murguía: Así o farei, se ese é o seu desexo, Rosalía.
Rosalía: É.
Murguía olla para Ricardo, que sorrí.
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Despacho Director xornal. Interior. Día

29

O Director e o Redactor están reunidos no despacho. Este, sentado en fronte do
Director, ten consigo un exemplar do “Correo das Tebras” e un caderno para facer
apuntamentos. Loce os seus habituais manguitos.
Director: Que titulan “As tebras”?
Redactor: “A bolsa sucumbe”.
O Director érguese do asento. Leva un lapis na man.
Director: Nós titularemos “Boas perspectivas para os investidores”. Que máis?
Redactor: “A cotización da débeda pública, no seu mínimo histórico”.
Director: Poña: “A débeda pública, valor seguro”.
O Director continúa a ir e vir polo despacho.
Redactor: Tamén di: “As accións do Banco de España, ruinosas”.
Director: Non hai tal. Titule: “O Banco de España, garante da riqueza nacional”.
O Redactor dubida.
Director: Que ten?
Redactor: Tamén se refire á crise do negocio ferroviario e inmobiliario, ás empresas que entran en falencia e ás quebras bancarias.
Director: Negarémolo todo.
Redactor: ¿E a caída xeneralizada do consumo?
Director: Tamén.
Redactor: Se imos lonxe de máis, a xente acabará pensando que nós mentimos
e que eles din a verdade.
Director: Entón, deixe correr o rumor de que a Duquesa quere comprar o noso
xornal.
Redactor: Iso é certo?
Director: A verdade é o que convén que a xente crea en cada momento.
O Redactor reprime a réplica que lle vén á boca.
Director: Nós somos os defensores da liberdade fronte ao diñeiro da Duquesa.
Redactor: Admirábel... ¿Digo algo sobre o desemprego e a suba do prezo do pan?
Director: Non... Escriba unha réplica para ese columnista tan vehemente que
me chama “plaxiófilo”, o Luís de Cornes...
Redactor: Quen se esconderá por tras dese pseudónimo?
Director: O estilo tenme un ar familiar... Todos os da “cáscara amarga” se unen
para zugar o diñeiro da Duquesa. Ate os cuarteis acabarán nadando en ouro.
Redactor: Coa redución do orzamento da armada...
Director: Non perda tempo. Ao traballo!
O Redactor levántase e sae. O Director vai sentar na súa cadeira, moi cheo. Dá
unha puñada sobre a súa mesa, entusiasta. Chega entón ao despacho o Auxiliar.
Auxiliar: Señor Pelasgo, creo que debería ollar o que está a acontecer aí fóra.
Director: O que é?
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Auxiliar: Non sabería describilo.
Director: E quere ser xornalista?... Inútil.
O Director érguese e abandona o seu despacho.
Entrada xornal Director. Exterior. Día

30

O Director sae pola porta do edificio, seguido polo Auxiliar e o Redactor. Fronte a
el, ve un numeroso grupo de xornaleiros sucios e esfarrapados, que, calma e tristemente, roen cadanseu xornal. O Director interpélaos:
Director: Que queren? Que pretenden?... Váianse ou chamo a policía.
Os xornaleiros non responden. Continúan a roer o xornal que cada un ten.
Director (ao Auxiliar): Quen é esta xente?
Auxiliar: Son xornaleiros sen traballo. Parecen galegos.
No fondo, por tras dos xornaleiros, detense a carruaxe da Duquesa da Gloria.
Zuma ábrelle a porta e a Duquesa descende. O grupo de xornaleiros ábrese para
permitir que ela avance até gañar o primeiro termo. Brande o bastón.
Duquesa: Alégrese, señor Pelasgo. O seu xornal tamén mata a fame.
O Director descomponse e procura apoio no marco da porta.
Director: Ela!
Redactor: Señor director, a tinta... ¿non é tóxica?
O Director xírase e fulmina coa mirada o Redactor.
[Funde a negro]
Cuarto Rosalía en casa de Carme. Interior. Día

31

[Abre de negro]
O perfil de Rosalía recórtase contra a fiestra, mais ela non olla para o exterior.
Está a reflectir. Após uns instantes, entra a Carme.
Carme: Que querías?
Rosalía: Senta.
Carme, perante o xesto preocupado de Rosalía, vai sentar nunha cadeira. Rosalía ponse en movemento e, após uns instantes, dille:
Rosalía: Tiven unha falta.
Carme: Que queres dicir?
Rosalía: Sei que estou grávida.
Carme fica espantada e sen fala.
Carme: Mais... como?
Rosalía: Non hai máis que un modo.
Carme: Do señor Murguía, é claro.
Rosalía: É.
Dos ollos de Carme comezan a caer as bágoas, mais ela non salouca.
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Carme: Admiro a túa tranquilidade, cando sabes que acabas de marcar a túa vida
para sempre. Repítese a historia da túa nai.
Rosalía: Non, muller. O Manuel non é crego, nin creo que teña planos para o ser.
O da miña nai foi máis novelesco: o amor prohibido dunha fidalga e un presbítero.
Era máis duro. Ela saberá entenderme.
Carme: Que vas facer?
Rosalía: Non hai moito que poida ser feito. Volverei a Galicia e...
Carme (interrompendo): Sosega. O señor Murguía terá que te desposar. Que
dixo?
Rosalía: Aínda non o sabe, mais abonda con que recoñeza a criatura... Será nena
ou neno?
Carme: Tendes que casar.
Petan neste momento á porta.
Criada (off ): O señor Murguía quere ver á señora de Castro. Di que é urxente.
Carme érguese rapidamente da cadeira e vai recibir a visita. Rosalía permanece
en pé e achégase á cadeira que ocupara a Carme. Axiña chegan ao cuarto o Murguía
e a Carme. El porta unha carteira.
Carme: É mellor que os deixe sós.
Murguía: Non é preciso, Carme. Acabo de recibir unha carta de Lugo, de Rei
Soto, o impresor. Douscentos seminaristas arrasaron a imprenta para impediren a
publicación do artigo de Rosalía.
Carme: Por que? Tan duro era?
Murguía: Alguén tivo acceso ao manuscrito e achou a ocasión de o terxiversar
no seu beneficio. É fácil excitar a ira duns pobres ignorantes que queren ser cregos
para fuxiren da miseria e deixan no camiño a alma, a dignidade e a memoria... O
furor dos renegados.
Rosalía: Un pobo que así trata os seus escritores está morto. Hai que deixalo
procurar sepultura e que nela se afunda, ignorado para sempre.
Murguía e Carme fican chocados pola iracunda reacción de Rosalía. Ela senta
na cadeira que ten ao pé de si.
Rosalía: Que pasen as correntes apestadas, que pasen, que outras virán...
Murguía: Mellores, non si?
Rosalía: Quen sabe!
Faise un mínimo silencio, que a Carme aproveita para se encamiñar cara á porta:
Carme: Déixoos a soas.
Rosalía: Non, Carme, non é preciso... Bebemos un café?
A Carme fica chocada, mais toca a campaíña para chamar a criada. Entre tanto,
Rosalía érguese e continúa:
Rosalía: Manuel, que se sabe de Ruíz Pons?
Murguía: Morreu. No seu refuxio de Portugal.
Rosalía: A desgraza anda a nos procurar.
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Murguía: Acougue. Non todo son tristezas. (Abrindo a carteira) Trouxen as
probas de imprenta dos “Cantares”. Xa teño completo o glosario. E outro capítulo da
miña “Historia da Galiza”. Conf ío en que teña tempo de o ler.
Carme desprázase até a porta do cuarto para encomendar o café á criada. Rosalía vai apañar a guitarra, en canto di:
Rosalía: Non o dubide. Eu tamén concluín o prólogo para os “Cantares”. As súas
suxestións foron moi útiles. (Indicando a mesa) Velaí o ten. Mais sente, Manuel.
Rosalía tamén senta para interpretar unha canción e comproba a afinación da
guitarra portuguesa. Carme observa os seus amigos, desconcertada.
Pazo do mar. Exterior. Día

32

Entra música. Os policías que xa coñecemos camiñan cansadamente, os dous coas
mans collidas atrás dos cadrís e, por tanto, levemente inclinados para adiante, por
unha corredoira á beira dun muro de considerábel altura. Descubrimos que os observa un Vixiante, desde o alto do muro, en actitude de facer garda. Xírase, asubía e
fai un saúdo...
Pazo do mar-2. Exterior. Día

33

Continúa a música. Outro vixiante (Vixiante 2º), que ocupa un punto diferente do
perímetro do soberbio pazo, situado preto do mar, retribúe o saúdo do seu compañeiro. Despois, o Vixiante 2º dá a volta e, apoiándonos no seu ollar, vemos...
Pazo do mar-3. Exterior. Día

34

... o Señor de Muros, co mesmo ar canso que antes tiñan os policías e as mans en
idéntica posición, a pasear intramuros. Olla con saudade para os libros e papeis que
hai, cerrados e ordenados, nunha mesa de exterior. A música non se interrompe.
Pazo do mar (acceso principal). Exterior. Día

35

Seguindo os policías, desembocamos no acceso principal do pazo. Descubrimos alí
unha chea de xente: algunhas carruaxes paradas, personaxes de condición abastada
a subiren ou baixaren deles, militares, burgueses, cregos, intelectuais e familias
pobres, que se dirixen a uns e outros, coas mans tendidas, sen obteren resposta. Son
ignorados polos diferentes grupos, ao mesmo tempo que estes se ignoran entre si.
Os policías deteñen a súa parsimoniosa camiñada e dirixen unha ollada aos presentes. A música perde presenza face ao xordo rumor da patulea alí congregada.
Sae neste momento da porta do pazo o Servidor, mentres outros dous servidores ocupan o van da porta en actitude de garda. Estende un prego e leo en voz alta:
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Servidor: O Señor de Muros comunica, para xeral coñecemento, que non recibe
agasallos enviados pola Duquesa da Gloria, non dá cartas de recomendación para
a Duquesa da Gloria, nada sabe sobre as características do seu bastón e fai saber a
todos os presentes que a Duquesa da Gloria non está, non estivo nin estará nunca de
visita neste pazo.
A patulea reacciona cunha monumental apupada e gritos de “Mentira!”, “Que
saia a Duquesa!”, en canto os servidores volven pechar a porta do pazo.
Pazo do mar-3. Exterior. Día

36

A música sobe mentres o Señor continúa a pasear intramuros, coa mesma actitude
de antes. Acaba deténdose e, nese intre, cesa a música. Reflexiona un bocadiño, raña
unha cella e grita:
Señor: Atilano!
Decontado, aparece o seu Servidor, aínda co prego na man. Vén a tentar pregalo.
Servidor: Mande!
Señor: Regresamos a Madrid. Prepárao todo.
Servidor: Cando quere iniciar a viaxe?
Señor: Tan axiña canto posíbel. Só terei un resto de paz na barulleira da cidade,
onde todos me cren ao seu alcance. A fuga acirra os cans.
Servidor: Ten moita razón, señor.
O Señor, resoluto, ponse en andamento, a camiño do pazo.
Faiado casa de Carme. Interior. Día

37

Rosalía e Murguía están espidos e abrazados, cubertos por unha especie de capote,
no sofá do faiado, que renxerá no curso da secuencia, cando se movan. Trocan bicos
tenros, mais os seus rostros están avermellados. Rosalía percibe que Murguía volve
estar en erección.
Rosalía: Outra vez?
Murguía: O corpo segue a alma.
Rosalía: E a alma o corpo, queridiño.
Murguía: Nunca te sentín tanto como hoxe. É unha vertixe insondábel.
Rosalía: É. Xa nada pode acontecer...
Murguía: Que queres dicir?
Rosalía (sen deixar de o abrazar): Estou grávida, Manuel.
Murguía fica bloqueado por un instante.
Murguía: Tes certeza?
Rosalía: Teño.
Murguía (entréganse, de novo, á excitación): Agora nada importa. Quérote, aquí,
agora, máis alá de todo o pensamento, de calquera futuro. Quérote e síntote e súmo-
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me en ti. En ti abrazo a terra e o mundo, cun amor en que están todos os amores que
sentimos e os dos que, coma nós, se amaron e se amarán.
Rosalía: Así debe ser. Desesperadamente.
Rosalía e Murguía continúan a se amar con renovado ímpeto.
[Funde a negro]
Rúa fronte casa Carme. Exterior. Día

38

Ricardo achégase pola rúa, en dirección á casa de Carme. Ve saír o Murguía do portal e comezar a afastarse. Inicia xesto de ilo chamar, mais contense. Para, reflexiona,
déixao ir e, tras cruzarse cunhas monxas que portan amplas toucas, encamíñase ao
portal, até se perder no seu interior.
Corredor casa Carme. Interior. Día

39

En resposta á campaíña, Rosalía, que leva un chal sobre os ombros, avanza polo
corredor para abrir a porta da vivenda, cun sorriso nos labios. Cando a abre, Ricardo
aparece ao outro lado. O sorriso de Rosalía tórnase sorpresa.
Ricardo: Boa tarde, Rosalía. Como abre vostede?
Rosalía: Por acaso, estou soa... Quería traballar na miña novela.
Ricardo reflexiona un instante, mais continúa:
Ricardo: ¿Será inapropiado que me reciba, nestas condicións?
Rosalía: Recíboo, en calquera caso.
Ricardo intérnase na vivenda, Rosalía cerra a porta e vai tras el.
Rosalía: Vai frío, ou é sensación miña?
Ricardo: Non estará doente?
Rosalía: Só destemperada.
Sala casa Carme. Interior. Día

40

Ricardo entra na sala, seguido por Rosalía. Os dous permanecen de pé.
Rosalía: Apetécelle calquera cousa? Un refrixerio?
Ricardo: Chégame coa súa palabra.
Rosalía: Cal palabra?
Ricardo: A que estou a esperar hai tempo.
Rosalía: Ricardo, non quero ser indelicada consigo. De maneira ningunha. Mais
non podo ir máis alá do que lle dixen a última vez que tratou un asunto similar.
Ricardo: Non dixo nada, Rosalía.
Rosalía: Vostede pediume que o enganase. Que afirmase sentir o que non sentía.
Ricardo: Confórmome con que me conceda a súa man. Todo virá ao seu tempo.
Rosalía xírase e aproxímase da ventá.
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Rosalía: E se xa o tiver enganado?
Ricardo: Como?
Rosalía: É un modo de falar.
Ricardo: ¿Quere dicirme que xa entregou o seu destino a outro home?
Rosalía vólvese outra vez cara a Ricardo.
Rosalía: Eu non entrego o meu destino a ninguén, mais son, desde sempre, unha
muller marcada.
Ricardo: Nada me importa: se ten ou non patrimonio, se é de alta ou baixa condición...
Rosalía: E se estiver grávida?
Ricardo: Rosalía, eu estou a falar a serio. Non se burle de min.
Rosalía: Desculpe, son unha louca. Xa llo dixen. Mais, dígame, se estiver grávida, vostede desposaríame?
Ricardo: A suposición non fai sentido.
Rosalía: Iso é un “non”. Non o culpo. O meu xa escaso valor caería moito no
mercado de mulleres casadeiras.
Ricardo: Non diga disparates.
Rosalía: ¿Pode dicirme algo sobre o asunto do Ministerio?
Ricardo: Estou a facer o meu mellor.
Rosalía: Moito llo agradezo.
Ricardo: ¿E eu podo preguntarlle o que significa o Manuel Murguía para si?
Rosalía: Pode.
Escóitase ao lonxe o son da porta do andar que se abre e ruído de xente a chegar.
Rosalía: Velaí están Carme e a nai. Sente... A respecto da súa pregunta, non son
capaz de achar unha resposta simple.
No rostro de Ricardo deséñase a desolación. Rosalía cerra o chal sobre si, atravesada por un arrepío.
Cuarto Rosalía casa de Carme (dormitorio). Interior. Noite

41

[Abre de negro]
Rosalía está encamada. No seu rostro, hai pingas de suor. Carme aproxímase a
ela e, despois, cunha xerra que hai na mesiña de cabeceira, serve un vaso de auga e
dállo á Rosalía. Ela bebe algúns grolos e déixase caer no leito.
Carme vaise, mais xírase un momento á altura dos cortinados para dirixir un
ollar de preocupación á súa amiga. Sae.
A lámpada xa foi apagada. Rosalía está a durmir nun estado febril. Súa. Óuvese,
ao lonxe, o pranto dunha nena. Rosalía reméxese no leito. O pranto cesa un momento para se facer axiña máis vivo.
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Corredor casa Carme. Interior. Noite

42

Rosalía, con camisa de durmir, avanza polo corredor escuro. Leva unha Nena en
brazos, que continúa a chorar. No son, ouvimos gargalladas refreadas. Ela inquiétase, trata de acelerar o seu avance, mais o corredor non parece ter fin, pois o seu
movemento devólvea sempre ao mesmo punto, en canto comezan a ouvirse cans a
ladrar e vento que zoa. Despois, o volume sonoro e o eco das burlonas gargalladas
gaña presenza.
Campos ermos. Exterior. Día

43

Óuvense campás que tocan a finado. Unha fileira de mulleres, vestidas de rigoroso
loito, avanza, por entre os sepulcros do camposanto, ao solpor. Achéganse, por fin, a
unha tumba aberta. Cando unha delas (Muller 1ª) se asoma, descubrimos Rosalía,
coa Nena abrazada ao seu peito, no interior da sepultura, vestidas como na secuencia
anterior. De súpeto, Rosalía abre os ollos e contempla, con horror, a imaxe das mulleres enloitadas, que se asoman ao sepulcro.
Cuarto Rosalía casa de Carme (dormitorio). Interior. Noite

44

Óuvese, ao lonxe, o son do mar, con esporádicos chíos de aves mariñas. Rosalía esperta, sobresaltada, so unha luz calidamente irreal. Incorpórase no leito e ve, fronte a
si, a Duquesa da Gloria, sen os seus atributos habituais e vestida cun camisón branco como o de Rosalía, inclinada cara ao leito. Tamén o seu peiteado é similar.
Duquesa: Que se che perdeu entre os mortos, muller?
Rosalía: Eran viúvas, señoría, viúvas de vivos, emigrados dos que nunca máis se
soubo.
Duquesa: Elas, si. E ti? Non corras tanto, meniña. O día en que teñas que chorar
as ausencias dos seres que amas...
Rosalía: Non sexa agoiro.
Duquesa (afástase de Rosalía): Pasan os anos e veñen as mortes. Chegará o momento en que te verás rodeada de sombras queridas e te alimentarás do seu alento.
Rosalía: ¿Tanta fame hei de pasar?
A Duquesa celebra cun riso breve o risco de humor negro de Rosalía.
Duquesa: Agora, descansa, para poderes ir ver o mar.
A Duquesa vólvese e olla en dirección á saída do cuarto. O son do mar gaña
presenza.
O son mariño desapareceu. Baixo unha luz tipicamente nocturna, Rosalía dorme, exhausta.
[Funde a negro]
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Café do Oeste. Interior. Día

45

No café, hoxe pouco populoso, descubrimos o Murguía e o Ricardo, sentados á
mesa de mármore, cun copo e un copiño, respectivamente. Os dous teñen xesto grave. Non se ven mulleres entre a escasa clientela presente.
Murguía: Fun á casa de Carme para lle dar á Rosalía os primeiros exemplares do
seu libro, mais está doente...
Ricardo: É claro. Teme afogar nos teus brazos.
Murguía: Non te burles.
Ricardo: Burlarme? Ríndoche homenaxe. Dime: ¿vas reeditar con ela as túas
proezas nos bordeis?
Murguía responde con mal disimulada ira:
Murguía: Ardes de envexa e impotencia.
Ricardo sorrí ante a reacción de Murguía e martela:
Ricardo: Aí, ese é Manuel. Até cando lle poderás esconder a ela o teu orgullo e
o teu mal xenio?
Murguía: Se me atacas, que me resta senón morder?
Faise un silencio, en que Murguía acouga unha miguiña.
Ricardo: Que mal ten a Rosalía? É grave?
Murguía: Non, unha gripe... Mais eu teño outro problema.
Ricardo: Que novidade!
Murguía: Rosalía está grávida.
Ricardo demúdase.
Ricardo: Que? Mais como puideches?
Ricardo crava os ollos en Murguía. Este desvía o ollar.
Murguía: Houbo momentos en que non conseguín reter...
Ricardo: Agora está todo claro.
Murguía: O que?
Ricardo: Eu ben me entendo.
Murguía: Preciso axuda. O xornal dos Chao non acaba de se pór a andar e eu
teño que encontrar algunha fonte de ingresos permanente.
Ricardo: Manuel, eu non son a casa da misericordia. Os dous que me enganan
da forma máis dolorosa, a pedírenme favores...
Murguía: Non houbo engano ningún. Enganácheste ti!
Ricardo: Xa é de máis. Sodes dous parasitos. Razón tiña o teu pai en chamarte
“señor pillo”.
Murguía: Sempre fuches un cabaleiro e eu por tal te teño.
Ricardo: Eu son un cabaleiro; ti, unha miñoca... E ela... parva!
Murguía: Ricardo, non me masacres. Nas circunstancias actuais, ti es o meu
único recurso.
Ricardo: E ti tes que asumir por unha vez as consecuencias dos teus actos. É...
repugnante.
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Murguía crava os ollos en Ricardo, mais, antes de que chegue a dicir cousa,
entra Alexandre Chao, eufórico:
Alexandre Chao (off-on): Amigos, acaban de desterrar a flor do xeneralato. O
Réxime asinou a súa sentenza de morte.
Murguía érguese do asento, enérxico, e agarra polo brazo o Alexandre.
Murguía: É a hora.
Alexandre Chao: Coidadiño!, as bestas feridas son as máis perigosas.
Murguía: E os intereses ameazados, cegos.
Alexandre Chao: Que facemos? ¿Envíolle un telegrama ao Eduardo para que
regrese?
Ricardo: Agarda a teres máis información.
Chega neste momento o Camareiro. Murguía e Alexandre sentan.
Camareiro: O de sempre, don Alexandre?
Alexandre Chao: Non. Café para todos.
Ao que o Camareiro marcha, a conversa continúa:
Murguía: O decisivo é evitarmos que isto morra, antes de nacer, polo lado dos
militares ou se malogre, despois, na lameira das ambicións políticas. No primeiro,
pouco podemos facer, mais no segundo...
Alexandre Chao: Estase a formar o comité da coalición e Eduardo debería entrar nel. Non podemos perder a oportunidade.
Murguía: Tes razón. Que veña.
Alexandre Chao: Unha insurrección non se organiza da noite para a mañá. É
preciso sumarmos vontades, reforzarmos a comunicación e intensificarmos o labor
de propaganda clandestina. A Duquesa anuncioume que en breve teremos algún
apoio inesperado.
Ricardo: Convén definirmos un programa. Os industriais estamos de mans atadas. Énos imposíbel contribuír eficazmente para a rexeneración do país. A liberdade
de comercio...
Murguía: Espera. Papeis...
Murguía abre unha carteira para extraer material de traballo. O Camareiro
ponse a servirlles as bebidas. Ao café van chegando grupos masculinos, que sentan ás mesas e crean un ambiente de crecente animación. Fan as encomendas aos
camareiros. Os clientes que xa alí estaban comezan a facer brindes. No piano de
manubrio soa música de “Don Pasquale” de Donizetti. Ao fondo, Alexandre Chao,
Murguía e Ricardo continúan a traballar.
Despacho Director xornal. Interior. Día

46

O Director camiña, nervioso, polo seu despacho. O Redactor senta e dirixe o ollar
para aquel. Ten o seu caderno nas mans. Ábreo en canto di:
Redactor: Que titulamos hoxe, señor Pelasgo?
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O Director tenta apañar alento.
Director: “O fermoso rostro do país”.
Redactor: Fala a serio?
Director: Que imos pór? “Os xenerais traidores, desterrados”. E cando as cousas
dean a volta, que facemos? ¿Exiliármonos coas máquinas ao lombo?
Redactor: Falemos de touros. Onte Lagartijo fixo unha gran faena.
Director: Podería interpretarse como unha burla. Faena acaba de facela o Ministro... Isto é terríbel. Tanto podemos pecar se falamos como se calamos.
Redactor: Sempre temos o recurso ao “Correo das tebras”. ¿Titulamos o contrario?
Director: Non, non.
Redactor: Entón, copiamos o que eles din.
Director: Peor. Diríase que viramos a chaqueta, cando nós sempre estivemos en
prol do progreso ben entendido.
Entra neste momento o Auxiliar.
Auxiliar: Están aquí dous policías. Queren velo.
Director: O que faltaba. Que pasen.
Redactor: Traerán máis normas de censura.
Director: Debe ser iso. Pode irse.
Os dous policías chegan ao despacho e crúzanse, na porta, co Redactor, que
parte. O Director recíbeos cun amplo sorriso.
Director (senta na súa cadeira): Díganme, mais senten, estean á vontade.
Policía 1º: Que pensa titular mañá?
Director: O que vostedes digan.
Policía 2º: Desculpe. Non comprendo.
Director (inquieto): Estabamos, precisamente, a traballar niso.
Policía 1º: Ten dúbidas?
O Director fica pampo.
Director: Eu? De ningunha maneira. A miña fidelidade ao Réxime non ten mancha...
Policía 1º: Temos orde de o deter. Acompáñenos.
Director: Que di? Con certeza, trátase dun erro. Ou unha calumnia. Señores,
coñécenme desde hai tempo. (Érguese de novo) Senten.
Policía 1º: Lamento dicirlle que dispomos de informacións... comprometedoras.
Director: Entón, é unha calumnia. Con total certeza.
Policía 1º: Cal é a súa relación co Señor de Muros?
Director (a sentar): Teño algunha relación con el.
Policía 2º: Cal?
Director: Visítoo algunhas veces.
Policía 1º: Para que?
Director: A verdade, todas as veces que o visitei ultimamente foi para lle preguntar pola Duquesa da Gloria.
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Policía 1º: Era o que receabamos. (Dirixíndose ao policía 2º) Ves?
Director: Porque souben que había entre eles algún vínculo. Xa llo dixen aos
señores hai tempo.
Policía 1º: Iso é o que non conseguimos entender. Primeiro, dinos que o Señor
de Muros é cómplice da Duquesa da Gloria e, despois, dedícase a recadar información sobre ela, mais, curioso!, ao comisario non lle comunica cousa ningunha.
O Director fica perplexo.
Director: Son xornalista. A miña profesión é estar informado. Nunca lles neguei
a miña colaboración.
Policía 1º: Daquela, por que non nos transmitiu a información que apañou?
Director: É que, na verdade, non sei nada.
Policía 1º: Recada información e non sabe nada? Cre que somos parvos?
Policía 2º: Non se preocupe. Estamos a deter moita xente. O caldeiro está cheo.
Non vai pasar frío.
O Director parece a punto de romper a chorar.
Sala casa Carme. Interior. Día

47

Rosalía, Carme e Murguía están ao redor dunha mesa baixa, en ambiente de gran
animación; elas, sentadas; el, en pé. Rosalía ten un exemplar dos “Cantares gallegos”
na man. Carme le unha páxina de xornal:
Carme (a Rosalía): Escoita: “O eco deste canto –quen vacilaría en aseguralo?–
resoará na posteridade.”
Murguía: Todas as recensións son eloxiosas e non só na Galiza. Nunca unha
obra literaria fixo tanto por un pobo. A pena é que se vende con dificultade.
Rosalía: A súa “Historia de Galiza” ten moita máis importancia. Ademais, a nosa
xente é analfabeta, tardará en ler estes versos.
Carme: Cá! Irán de boca en boca. Teñen unha verdade inmensa. É a voz do noso
pobo.
Murguía: Chega unha nova era, mesmo se estes días están a ser moi dif íciles. O
novo goberno desatou unha represión indiscriminada. O último estertor. É cuestión
de tempo.
Carme: Canto?
Rosalía: “As cousas no seu tempo e as feras no seu tobo”, non é?
Murguía: Carme, hoxe son eu o que debo cometer a indelicadeza de lle pedir
que nos deixe falar a soas.
Carme parece dubidar un instante. Sorrí e di:
Carme: Encantada.
Carme vaise e cerra tras de si a porta.
Rosalía: Carme é a miña confidente.
Murguía: Rosalía, podo confiar en que a miña precaria situación mellore. Poderemos casar.
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Rosalía: Só preciso que recoñezas a criatura, Manuel. Non quero causarlle á
miña nai unha dor dobrada.
Murguía: De maneira ningunha. Casamos. O que non che podo garantir é a
presenza da miña familia no casamento.
Rosalía: Unha nai solteira, nas nosas aldeas, non é ningún drama. Ao contrario,
¡cantas procuran un fillo que as manteña na vellez!... E eu xa estou afeita a que me
apunten co dedo.
Murguía: Non hai necesidade... Por que non queres casar comigo?
Rosalía: Eu, contigo, vou até onde queiras, mais ao casamento... Pasaría a ser
unha menor de idade, baixo a túa permanente tutela. As leis deste mundo sonche así.
Murguía: Son, mais eu non vou ser ningún obstáculo. Ámote e estou farto de
nos termos que encontrar no faiado. Quero vivir o noso amor na casa e en casa propia e na rúa e en toda a parte.
Rosalía: Eu tamén, mais temo que o que agora é amor e libre amor acabe encadeado, como sempre.
Murguía: Daquela, que me propós?
Rosalía ponse tamén en pé e aproxímase de vagar á súa mesa de traballo.
Rosalía: O amor no faiado é un bo principio. Creemos outra cousa.
Murguía: Que cousa?
Rosalía: Se ti arranxares un emprego fixo e eu conseguir traballo... As novelas
poden dar diñeiro.
Murguía: Ca! Nin eu consigo vivir da pluma. Iso é un soño.
Rosalía (encara o Murguía): O noso amor, tamén. Como o mundo que queremos construír.
Murguía: Aínda non vivimos nel... Unha muller de boa familia non pode traballar por diñeiro. ¿Cres que alguén vai aceptar como institutriz unha nai solteira?
Rosalía: Que paradoxo! Se fose unha criada devorada pola miseria, a traballar
para si e para os demais, aínda podería ser costureira, ama de leite...
Murguía: Entón?
Rosalía (un pouco para si propia): Ou actriz.
Murguía: Rosalía, non entendo a túa resistencia fronte a un camiño que nos dá
moito e nos tira pouco.
Rosalía: A min condéname a recluírme no fogar, ser un anxo escravizado, a fada
do lar. E ti, mentres...
Murguía: Desde a paz do fogar podes escribir unha obra imperecedoira. Ese é
o teu destino.
Rosalía: Cal paz do fogar a parir e criar fillas e fillos? Cal destino?
Murguía: Rosalía, ¿ámasme como eu te amo a ti?
Rosalía: Se cadra, máis. Mais é moi dif ícil que o amor poida coas penas do matrimonio. Son cilicios, penitencias... Nin os santos quixeron cargar con esa cruz.
Murguía: Eu ámote.

178

RAÚL VEIGA ROURIZ

Rosalía: Acabarás gastando a palabra. En nome do amor cométense os maiores
crimes. Como eu te amo, hei de me subxugar a ti. E se eu non me subxugo, é que non
te amo. E se eu te amo tanto que me subxugo, desprézasme, porque xa me dominas e
eu me desprezo aínda máis. É unha lóxica viciosa. Non pode haber amor sobre a base
dunha submisión. Con matrimonio ou sen el.
Murguía: Así non podemos continuar.
Rosalía (contundente): Así, de certeza que non.
Murguía: Eu nacín antes de os meus pais casaren. Separáronse cando eu tiña
seis anos. Non quero que lle aconteza o mesmo ao meu fillo.
Rosalía: Ou á túa filla... Xa me cansa esta conversa, Manuel. Reflexiona sobre
todo isto.
Murguía: Como quixeres. E reflexiona ti tamén.
Murguía achégase a Rosalía. Apértalle a man e vaise, deixando a porta aberta.
Entra música. Rosalía vai até a porta e féchaa.
Cuarto do Señor. Interior. Noite
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Prosegue a música. O Señor de Muros ten os ollos abertos, na escuridade do cuarto.
Incorpórase no leito. Soan tres badaladas nun reloxo, ao lonxe. Senta no bordo do
leito, insomne, e acende un candieiro na mesiña de cabeceira. Tira a pucha de durmir.
Despois, vólvese meter no leito e procura unha posición confortábel. Dirixe o ollar
para unha columna de libros que ten na outra mesiña de cabeceira. Entón, con gran
sorpresa do Señor, ábrese a porta do cuarto e entra a Duquesa. Cesa a música. El
érguese do leito, alarmado, e apaña a súa bata de seda, mais detense antes de a pór.
Señor (a xirar sobre si): Non pode ser. Estou a soñar. Deliro.
Duquesa: Está perfectamente acordado, mais é inútil tentar fechar as portas a
unha amiga con quen se estabeleceu un vínculo sagrado.
Señor (pon a bata): Cale. O único vínculo que me une á señora é a ruína do meu
sosego. O seu vaticinio cumpriuse: non achei lugar en que non me preguntaren por
vostede, onde non me buscaren por causa de vostede. Se quero escribir unha liña,
vexo o seu rostro. A lectura xa non consegue acalmarme. Nin as sestas consigo durmir. Até lamentei non lle ter tirado a vida, cando me deu a oportunidade. Como podo
verme libre da señora? Dígame.
Duquesa: Así que teñamos unha conversa decisiva.
A Duquesa apoia a súa réplica cun xesto do bastón.
Señor: Nada servirá de nada se a señora non desaparecer definitivamente.
Duquesa: Iso xa non tarda, mais o Señor desaparecerá aínda antes, se non consumar a súa alianza comigo.
Señor (senta nunha cadeira): Como?
Duquesa: Está en camiño unha orde de desterro contra o Señor.
Señor: Desterro?
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Duquesa: O Ministro cre que está comprometido coa revolución.
Señor: Cal revolución?
Duquesa: Os xenerais Prim e Sagasta xa están en tránsito para Xibraltar. Outro
vapor vai ás Canarias para recoller os alí desterrados. Todos se reunirán en Cádiz
para o pronunciamento. A armada...
Señor: Que teño eu que ver con iso? Hai tempo que me retirei da política. Un
pobo que ama ser escravo non ten ningún futuro.
Duquesa: Ao Ministro tanto lle ten que sexa vostede un ilustrado soberbio ou
un soberbio ilustrado.
Señor: Eu coidarei de min. Dígame o que quere.
Duquesa: Quero que o señor me dedique tres días e tres noites, que se converta
nun ser activo e disposto a todo. Incorporarase ao comité secreto que xa está en contacto con Prim e coas Canarias. É preciso incrementar o peso civil na conxuración
e alimentar os levantamentos populares. Só se accede aos meus desexos, deixará de
me sufrir...
Señor (levántase): Prométemo solemnemente?
Duquesa: Xúrollo.
Señor: Só con esa condición podo vencer a repugnancia que me causa a idea de
restabelecer os meus vellos contactos, os falsos amigos e os certos inimigos, as palabras falaces, a inmoralidade pública, o carrusel constante da violencia e da morte...
Duquesa: A causa da emancipación ben paga todos eses esforzos. ¿Esqueceu
vostede os seus tempos de conspirador enciclopedista? A Revolución de 46 na Galiza? A Tertulia Edípica? O seu entusiasmo político... e amoroso.
Señor: Que sabe dos meus amores?
Duquesa (sorrí e recréase na pausa): Ai, os seus ceguiños amores! O asombroso
é que vostede non me recoñeza.
Señor: Recoñecela?
Duquesa: Ólleme con atención. O meu rostro, ¿non se lle torna familiar?
Señor: Acaso...
O Señor demúdase. Progresivamente, o seu rostro comeza a ser apañado pola
emoción. Os seus ollos chegan ao bordo das lágrimas.
Duquesa: Si, como nun folletín: son a filla da Condesa de Abrantes.
O Señor apenas consegue controlar a emoción para dicir:
Señor: E a súa nai? Que me pode dicir dela?
Duquesa: Espere. Agora é preciso que se vista. A policía está a camiño. Agárdoo
na miña carruaxe para o trasladar a lugar seguro. Despois, conversaremos.
Señor: Prométamo.
Duquesa: O único pacto posíbel entre nós xa foi selado, mais a memoria da
miña nai pode desatarme a lingua. O meu temor é que iso perturbe o seu sosego para
sempre.
Señor: Non me importaría.
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Duquesa: Esa é boa. Onde vai o filósofo sibarita? Non me diga que ten unha mágoa no fondo do seu corazón. É vostede tan previsíbel que se me fai tenro... Vamos.
Vístase. Non perda tempo en apañar nada. O meu fiel Zuma tratará diso máis tarde.
A Duquesa dedica un último sorriso ao Señor. El fica a ollar para ela, tenramente. A Duquesa tírao do seu arroubo.
Duquesa: Vamos! Fícalle moita obra por facer.
Con todo, o Señor non se move. Ela insiste:
Duquesa: Vamos!
Por fin, o Señor reacciona. A Duquesa vaise.
Sala casa Carme/Rúa casa de Carme. Interior/Exterior. Día
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Soa, ao lonxe, ruído de disparos e, máis remotos, canóns. Na sala, están Rosalía, Carme e a Nai de Carme, todas en pé. A Criada abre a porta e entra Murguía, a alasar,
cun papel na man. O clima é de grande nerviosismo.
Nai de Carme: Que sabe, Manuel?
Murguía: Acaba de dimitir o Presidente do Consello. Substitúeo o Xeneral Concha. Traio a proclama dos xenerais sublevados.
Nai de Carme: Por amor de Deus! É a guerra civil!
Murguía: Teñamos ánimo. Non creo que o goberno consiga controlar a situación. Na Galiza, a Coruña xa se uniu á causa revolucionaria. As próximas horas serán
decisivas.
Rosalía: Isto pode acabar como a sublevación de hai dous anos, cando fusilaron
todos os sarxentos de San Xil.
Murguía: Hai unha gran diferenza: Narváez está morto e enterrado.
Carme: Déixao ir, ho.
Murguía senta uns momentos nunha cadeira.
Murguía: Viña cara aquí e, no medio do barullo, non me saía da cabeza o que
vivín na Revolución de 46. Era eu un rapaz e trouxeron ao hospital improvisado na
botica do meu pai un tenente de cazadores, un mozo gallardo, o primeiro ferido que
alí entrou. Tamén, o primeiro morto. Nunca me esquecerá aquel ollar seu cando
perdía a vida...
Rosalía observa o Murguía con tenrura. El tamén se reconforta nela.
Murguía: Xa está, xa desabafei, agora non é momento de ollarmos para atrás.
Escóitase un canón lonxincuo. Rosalía vai á xanela e abre o balcón.
Nai de Carme: Por favor, Rosalía, non fagas loucuras.
Rosalía ignora a advertencia e asómase. Murguía vai tras ela. Carme tamén se
achega, mais non chega a saír ao balcón. Desde o balcón, vese que, nun extremo da
rúa, os populares están a erguer unha barricada.
Rosalía: ¿Non deberiamos ir axudar nós tamén?
Murguía: As saias non facilitan o movemento.
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Rosalía: E as mulleres que alí hai, non teñen saias?
Pola rúa, no lado oposto á barricada, asoma un pelotón de soldados, sen que
reparen nin Rosalía, nin Murguía. Os soldados branden as súas armas, en dirección
á barricada. Un deles (Soldado 1º) apunta para o balcón onde está Rosalía e, tras
ela, Murguía. Ela xírase, neste momento, e descobre a arma apuntada para o balcón,
onde ela está. Rosalía fica inmóbil, como hipnotizada. Antes de que ela poida acordar, o Soldado 1º dispara. Rosalía comeza a caer, Murguía abrázaa e arrástraa, como
pode, ao interior do cuarto, en medio dos gritos de Carme, a súa Nai e a Criada, que
corre para auxiliar o Murguía.
Murguía: Traian unha cadeira.
Carme apaña unha cadeira. Murguía e a Criada sentan nela a Rosalía. Está
pálida. Na súa sen, hai unha pequena ferida, da que comeza a saír sangue. Murguía
abraza Rosalía e, após un instante en que olla para ela, ponse a bicar a súa fronte,
como se con iso quixese devolvela á vida.
Rosalía vai acordando pouco a pouco, conforme os beixos de Murguía se estenden ao resto do rostro. Os presentes fican pasmados perante a reacción de Murguía.
Nai de Carme: Por Deus, Murguía! Contéñase.
Carme: Rosalía, estás ben?
Murguía: A ferida é superficial, mais está conmocionada.
Carme (á Criada): Xosefa, vai chamar o médico.
Murguía: Tal como está agora a rúa? Imposíbel.
Criada: Levémola á cama.
Rosalía continúa chocada. Entre Murguía, Carme e a Criada erguen Rosalía
para a levar ao seu cuarto. Ao fondo, óuvense os disparos. A Nai de Carme fecha a
porta do balcón.
Cuarto Rosalía casa de Carme (dormitorio). Interior. Día
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Cesaron os ruídos do combate. Na área do cuarto onde se sitúa o dormitorio, Rosalía
xa está encamada. Ten un pequeno apósito na sen, para cubrir a ferida. Xunta ela,
Murguía, sentado nunha cadeira. Aos pés da cama, Carme, a súa Nai e a Criada.
Carme, discretamente, fainas desaparecer por tras do cortinado que separa as dúas
áreas do cuarto.
Rosalía: Non o consigo entender... Por que me disparou o soldado? Que inimiga
vería en min?
Murguía: Era crítico literario. Quería aniquilar a túa obra.
Rosalía inicia unha breve risada, mais interrómpea:
Rosalía: Ai, que dor de cabeza!
Murguía: É máis o susto do que a ferida. Non ten importancia.
Rosalía: ¿Tamén es médico?
Murguía: Para a túa alma, si.
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Rosalía sorrí e olla para Murguía.
Rosalía: Manuel, o soldado disparaba contra unha descoñecida. Eu, para el, era
só unha muller. Por que quería matar unha muller?
Murguía: A violencia é cega.
Rosalía: Aí había algo máis. Non tirou contra a barricada. Olloume e apuntou.
Nese momento, case puiden ver os seus ollos. O que sería eu para el?
Murguía: Eu, ao pé de ti, era un albo máis dif ícil. Cuestión de tamaño.
Rosalía: Bah! Non digas parvadas.
Murguía: Muller...
Rosalía: Exactamente, é iso. Tiraba contra todas as mulleres, as que amou, a que
lle deu o ser... É atroz.
Murguía: Era un asasino de uniforme.
Murguía ponse de xeonllos á beira do leito, de modo a estar preto da Rosalía.
Murguía: Rosalía, acorda, triunfou a Revolución. Agora todo vai cambiar, tamén
o matrimonio. Haberá unha nova lei.
Rosalía: As leis poden mudar, mais os costumes, as mentalidades, os homes...
Murguía: Ti xa non serás unha menor de idade por casares comigo. O neno, ou
a nena, coñecerá outro mundo. Deámoslle o noso mellor. Acéptame.
Rosalía: Como es?
Murguía: Non. Como podo ser.
Rosalía: Que medo!
Murguía: Como eran aqueles versos? “Matrimonio, es tentazón do inferno, mais
casarei..., pois, no inverno, ¡non ter quen lle a un quente os pés!”
Entra música.
Rosalía: Só os pés?
Murguía: Son un bo principio. Despois... todo. Toda ti. Medrarei até chegar á
túa altura.
Rosalía: Es o que máis quero no mundo.
Murguía: Iso si que é un misterio. Un milagre.
Rosalía: Meu parvallán...
Murguía: Somos un gnomo e unha louca apaixonados. Sempre o seremos, sempre seguindo adiante.
Rosalía: Ai, Manuel... Sexa como for, para ti será o meu último ollar.
Murguía: E para ti o meu último beixo.
En canto a música gaña presenza, Murguía e Rosalía comezan a bicarse con
tenrura que, de vagar, vai deixando paso á paixón. Sobre a imaxe dos dous,
[Funde a negro]
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Cuarto Rosalía en casa de Carme. Interior. Día
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A música comeza a perder presenza. Descubrimos Rosalía, que molla a pluma e continúa a escribir, na súa mesa de sempre, coa enerxía que nela é habitual.
Rosalía (v.o.): Após concluír o seu traballo, a Duquesa da Gloria desapareceu,
como se nunca tivese existido, como se fose unha obsesión ou un fantasma nas mentes dos nosos contemporáneos. Non podo dicir se a Revolución será a porta dunha
sociedade máis xusta para as mulleres, para Galicia e para España. Porén, o selo da
Duquesa na Historia xa ficou gravado. A xente, que, no principio, chamaba a Revolución “a setembrina”, agora xa lle chama “a Gloriosa”. É unha feliz homenaxe. Eu
teño saudades da Duquesa e sei que, sen o que ela representaba ao pé de nós, vai ser
moi dif ícil que o impulso emancipador continúe a vivir. Para o facer posíbel, quero
que este conto estraño sexa unha frecha lanzada ao futuro. Á Duquesa e a Galicia vai
dedicado.
Rosalía levanta o ollar do papel, óllanos directamente e, sobre esa imaxe, en
canto a música gaña presenza,
[funde a negro e, tras o letreiro “Fin”, entra rolo final de créditos]

