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...As noticias berraron este Marzo, enchendo de polémica os bares e as 

perruquerías, que o Papa pedira comprensión e oración por parte de todos os 

fieis para axudarlles ós sacerdotes  que cometeron abusos sexuais a atopar o 

camiño correcto, para axudarlles a atopar a Deus e para apoiar as vítimas en 

momentos tan duros... 

 

 

ESCENOGRAFÍA: A iluminación será sempre igual, ó abrirse o telón o 

decorado xa estará colocado xunto con algún personaxe dependendo do acto, 

unha vez que remate a apertura do telón un único foco iluminará as personaxes 

dende arriba no caso dos actos no confesionario, e nos outros actos, múltiples 

focos buscarán a plena visión dos detalles do vestiario e decorado por parte do 

público. 

PERSONAXES: 

MULLER 

CARMIÑA 

LEONOR 

MONCHIÑO 

MANOLO 

MULLER 2 (esta muller pode ser perfectamente MULLER, só que se 

debería deixar claro o paso do tempo, xa que no primeiro acto ten sobre os 25 

anos e no terceiro acto ten sobre 40) 

NENO 

MULLER 3 
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CURA (o cura pode ser o mesmo para as tres situacións que se 

plantexan ou poden ser tres curas distintos. Pódese decidir en función do 

número de integrantes que teña a compañía de teatro) 

 

MÚSICA: Déixase a escoller pola compañía teatral, pero suxírese algún 

son de fondo no acto II, por exemplo unha gravación de radio emitindo noticias, 

no acto IV de televisión dando un partido de fútbol e no acto V de radio con 

música. 

 

ACTO I 

Ábrese o pano e aparece no escenario un home vestido de cura dentro 

dun confesionario e unha muller nova fóra. Esta irá entrando no escenario 

pouco a pouco. Vai vestida cunha saia por riba dos xeonllos, unha camisa de 

flores e o pelo solto. A muller achégase ó confesionario, mira para o público 

persígnase e logo disponse a confesar. Levará un pano branco de tea na man. 

 

MULLER: Ave María purísima 

CURA: Sin pecado concebida. Canto leva sen confesarse? 

MULLER: Un ano, aproximadamente 

CURA: Canto pecou dende aquela? 

MULLER: Non moito, realmente tampouco sei se o que fixen é realmente 

pecado…(mirando para abaixo) 
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CURA: (respira profundamente) Comece... 

MULLER: Eu se lle digo a verdade non sei moi ben por onde 

empezar…é moi complicado e moi longo e ademais dáme bastante vergonza. 

CURA: Pois se quere deixámolo para outro día. (poñendo cara de 

desesperación) 

MULLER: Home pois non sei, non se supón que é o seu traballo? mire 

que eu teño un sin vivir en min que é moito, non durmo, non como… eu preciso 

botar todo fóra, non sei se me entende? 

CURA: Bueno vale, pero ten que abreviar que se non a xente que está 

esperando vaise cansar, ademáis mire, non sei que me vai contar pero 

independientemente de todo, o que me vaia contar non llo pode contar a 

ninguén máis e menos dicir o nome do “señor”. 

MULLER: Como sabía que isto ía ser o do “señor”?(poñendo cara de 

sorprendida) 

CURA : A non supúñame algo así, as mulleres sodes todas 

iguais…(nervioso) 

MULLER: Bueno comezo que se non isto non ten traza…hai moita máis 

xente esperando para confesar como vostede dixo... 

CURA : Escóitoa 

MULLER: Non sei se sabe, o fin de semana pasado que foron as festas 

aquí na parroquia do lado, as do San Roque, na parroquia de Lombás… 

CURA : Sei, sei coñézoche ben o cura de alí 
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MULLER: Aii, non me fale (comezando a choromicar)…Bueno pois 

resulta que eu fun a misa porque teño unhas primas alí e fun pasar as festas na 

súa casa, despois da misa foi todo ben, fixemos a comida, cantamos despois 

de comer, xa sabe…o típico. O caso aconteceu a noite na romaría; eu ía ir 

coas miñas primas pero claro elas son máis pequenas ca min entón os meus 

tíos deixáronme máis tempo e como teño amigas nesa parroquia que tamén 

ían estar na festa un pouco máis, quedei con elas (chorando e limpando as 

bágoas co pano que levaba).Cando volvía para casa aconteceu algo que eu 

xamais imaxinara, crin ver ó cura ó lonxe do camiño que leva a casa dos meus 

tíos e nese momento escachei coa risa pola miña imaxinación, non sei se era a 

noite, a alegría da festa ou que diantres foi pero tiven que parar ó lado dun 

carballo a limpar as lágrimas…agora recordo ese momento e nunca debín de 

ter parado…(para de chorar e comeza a saloucar) 

CURA : Se paraches  foi porque realmente Deus o quixo (cortante) 

MULLER: Aii non creo que Dios quixera que me pasara o que logo 

aconteceu… 

CURA : Seguro que si que o quixo, son cousas que acontecen a quen 

non sabe estar, como muller que é, na casa, a quen se perde con pecados 

como os que ti viñas de facer nesa festa (asentindo coa cabeza). 

MULLER: Pero que pecados cometín ata o de agora, señor cura? 

CURA : Paréceche pouco estar pola noite bailando no campo dunha 

festa con outras mulleres, como boa cristiana debes guiar a esas mozas e 

levalas por unha vida de poucos vicios…Non sei nin como os seus pais nin os 

teus volo permiten…a quen se lle conte (indignado) 
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MULLER: Non sei señor cura...o mellor si que o merezo, a verdade xa 

non sei que pensar porque o que logo aconteceu xa vostede o pode 

imaxinar.Sentei o carón dun carballo e de súpeto un home aproximadamente 

de estatura media pilloume por atrás (xa chorando) e…e… levantoume as 

saias, aii eu se o volvo recordar morro, nunca máis dende aquela volvín saír da 

casa, ata hoxe, non podo…non podo…(chorando moi sentidamente) 

CURA :  E que lle dixeron na casa? (preocupado) 

MULLER: Na casa …na casa non saben nada, porque cando cheguei a 

casa dos meus tíos non llo contei, e despois a meus pais tampouco… 

CURA : Escóiteme unha cousa porque non lla vou volver repetir, penso 

que vostede soíña buscou esa violación, votede soiña, se é guapa e cousas 

súa, se anda polas carballeiras e polos camiños sola e culpa súa, e se alguén a 

violou pode ter por sentado que as súas necesidades sexuais están máis que 

xustificadas. 

MULLER: Dígame a penitencia, só por ver se a poderei chegar a cumprir 

algún día da miña penosa vidiña… (hipando por mor dos choros) 

CURA : Antes diso, vostede recorda a cara do home ese? (moi 

preocupado e achegando a cara a madeira de separación do confesionario) 

MULLER: Non, as veces érgome no medio da noite, e soño que lle vexo 

a cara, e penso que lla vin, era moi parecido o cura ese, pero obviamente non 

creo que fora, cando esperto non dou recordado a cara…pero a verdade xa 

tanto ten, a culpa foi miña e ninguén o poderá solucionar… 
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CURA : A cara do cura di (moi indignado) vostede está tola! (con 

intención de berrarlle moito aínda que sen elevar a voz). Vai ser castigada, non 

o dubide! está totalmente condenada ó inferno. Dende aquel día pode ter por 

sentado que a súa vida vai estar chea de culpa! (moi alterado). Se por 

casualidade se lle ocorre contarllo a alguén e mesmo sospeitar do cura de alí 

non volverá pisar unha igrexa no que lle queda de vida! Terase que dedicar ós 

traballos das inmigrantes pois ninguén, (xa berrando a pleno pulmón) ninguén a 

quererá nunca! 

MULLER: Perdón señor, perdón…(suplicando e con voz de 

arrepentimento) 

CURA : Xa nin penitencia lle poño, é vostede un caso perdido. Vaite en 

paz, se podes. O señor esté contigo (aínda que non o merezas) 

Péchase o pano. 

 

 

 

ACTO II 

Ábrese o pano e están dúas mulleres sentadas nun mazadoiro de pedra 

mirando cara o público, a da dereita está facendo ganchillo e a da esquerda 

esta mirando unha revista de dixomedíxomes. A roupa das dúas e roupa propia 

de vellas, saias por debaixo do xeonllo, camisas e xerseis. Comezan a falar 

sen deixar o que estaban a facer. 

 

CARMIÑA: Oíches o das festas de Lombás 

LEONOR: Non, que pasou muller? (pasa unha páxina da revista) 
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CARMIÑA: Foron boas, a música era buenísima e a verdade ninguén se 

queixou da comisión deste ano, que por certo estaba nela o fillo de Antonio o 

mecánico… 

LEONOR: E logo porque non ía estar? (mirando para ela sorprendida) 

CARMIÑA: Ai non sei, non o dicía por mal, é só que me parece moi novo 

para andar pedindo polas casas, non me fío eu del… 

LEONOR: Ai muller como es, era isto o que me ías dicir? (con cara de 

despreocupación) 

CARMIÑA: Ai non! xa se me vai a cabeciña…a idade que non perdoa! 

(abrindo moito os ollos) 

LEONOR: Entón que foi muller? (pasa outra páxina da revista) 

 

CARMIÑA: Que cambiaron o cura de alí, porque o que tiñan xa era moi 

vello, e resulta que como queda cerquiña de aquí xa lle deron as misas de 

Lombás ó noso cura, o noso de sempre… 

LEONOR: Bueno, a min tanto me ten, con tal de que non descoide o seu 

traballo aquí…(con cara de indiferencia) 

CARMIÑA: Xa iso lle dixen eu ó meu marido. 

LEONOR: E logo canto leva alá? (pasa outra páxina da revista) 

CARMIÑA: Dende un pouco antes das festas estas que foron hai ben 

pouco. 

LEONOR: Estache ben a cousa…(pasa outra páxina da revista) 

Péchase o pano. 
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ACTO III 

Ábrese o pano e volve o decorado do primeiro acto, o cura (pode ser o 

mesmo personaxe ou non) está na mesma posición dentro do confesionario e o 

rapaz está fóra, ó chegar ó centro do escenario, onde se situará o 

confesionario, persígnase e logo disponse a confesarse.O Monchiño vestirá 

con pantalóns largos e camisa ou similar. 

 

MONCHIÑO: Ave María purísima 

CURA: Sin pecado concebida.Canto leva sen confesarse? 

MONCHIÑO: Dende o sábado pasado (con voz inocente) 

CURA: Canto pecou dende aquela? 

MONCHIÑO: Vostede…vostede é o padre José? (nervioso) 

CURA: Iso non importa fillo…pero si son porque? 

MONCHIÑO: E que entón…entón…entón vostede xa sabe…cometín o 

pecado carnal, pero non foi por eu querer, foi …foi non sei como explicalo 

(titubeando) 

CURA: Monchiño, con que  falaches disto? (autoritariamente) 

MONCHIÑO: Con ninguén, non sei non me atrevo… 

CURA: Fas ben, porque primeiro ninguén te vai crer, e segundo fai que 

iso non pasou, porque é o mellor para o teu futuro aquí como monaguillo que 

es. 
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MONCHIÑO: Pero…pero…pero e que eu non podo durmir, e non 

sei…suponse que isto tal e como pasou é pecado por parte miña? 

(preocupado) 

CURA: Ti esquéceo todo…Vaia con Deus (cortante) 

Péchase o pano. 

 

ACTO IV 

Ábrese o pano de novo, e vese a un home nun sofá, vestido cun mono 

de obreiro ou similar, mirando cara o público co mando na man, apoiado nuns 

coxíns vendo a tele. Por detrás do sofá atopamos a unha muller con mandil, 

facendo algunha actividade relacionada co mantemento do fogar, dende lavar a 

louza ata limpar o po ou varrer; co pelo recollido, como é propio de estar na 

casa. Os protagonistas falaranse sen mudar a posición e a muller non parará 

de traballar en todo o diálogo. 

 

MULLER: Escoitaches as noticias Manolo? 

MANOLO: O qué? cal delas? 

MULLER: Nada, nada…(suspirando) 

MANOLO: Qué o dis xa polo do lobo que volveu atacar? estate tranquila 

que aquí non chega xa cho dixen, isto está moi poboado e non arrisca o pelexo 

por un pouco de carne fresca. (con voz cansada) 
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MULLER: Non o dicía por iso, ti pareces parvo…era polo do Papa, e as 

declaración esas que fixeron, non sei a min iso todo non che da mala espiña? 

MANOLO: Si que ma da, pero nin nós podemos facer nada nin podemos 

tampouco queixarnos do noso cura, que xa sabes todo o que ten feito por nós. 

MULLER: Eu iso non o poño en dúbida, é solo que se iso pasa, e a 

xente descobre tantos casos, digo eu que haberá moitísimos máis que non se 

saben ou que? (indignada) 

MANOLO: Xa pero iso en Galicia non pasa, e nin en España tampouco, 

ese depravados son só no estranxeiro, en Estados Unidos que están todos coa 

cabeza noutro sitio (tranquilizándoa). 

MULLER: Quén che di a ti que os curas de aquí son todos bós? 

MANOLO: A ver dime ti a cal coñeces que sexa algo malo? 

MULLER: Non digo malo, pero hai que recoñecer que por moi amable 

que fora con nós o cura non ten porque ser bó… 

MANOLO: Es unha paranoica, o padre José non ten nada de extraño… 

MULLER: Pois se non ten nada de estraño a min explícame porque nós 

non temos que pagar nada para que o Monchiño faga a comuñón? 

MANOLO: Non sei teranos cariño, non somos unha familia de ben… 

MULLER: Iso non é unha explicación Manolo, e sábelo tan ben coma 

min. 

MANOLO: …(suspira) 
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MULLER: E logo porque o Monchiño é ó único que lle toma a oracións 

na casa e está exento de ir alí os sábados pola tarde? 

MANOLO: Ai María non sexas paranoica! estasme preocupando máis ti 

que o Monchiño… 

MULLER: Pois nada, eu solo digo que hai cousas estrañas e iso non hai 

quen o discuta, pero si, serei eu a paranoica…(dándoo por imposible) 

Péchase o pano. 

 

 

 

ACTO V 

 

Ábrese o pano e vese unha muller (outra distinta da do acto anterior) 

facendo algunha actividade relacionada co mantemento do fogar distinta da 

que facía a muller de antes e cun chándal ou algo similar, ademais dun 

recollido no pelo algo desaliñado. Nesto chega o neno correndo cunha mochila 

as costas, vestido con pantalóns curtos, e camiseta. 

 

NENO: Mamá sabes hoxe que dimos no cole? 

MULLER 2: Non, de que falastes meu amor? 

NENO: Fixemos a árbore xenealóxica da nosa familia (mirando para o 

chan) 
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MULLER 2: Acordácheste das primas Claudia e María? (mirando para o 

rapaz) 

NENO: Si...quedoume moi bonita, porque despois pintamos unha árbore 

por detrás e a miña era das mellores da clase...solo que... 

MULLER 2: Que pasou? (preocupada) 

NENO: Que a miña árbore non tiña pai... 

MULLER 2: Pero non pasa nada porque estaba eu alí e estás ti, e os 

avós e as tías... (achegándose ó pequeno e anicándose para quedar a súa 

altura) 

NENO: Xa pero ti non o entendes...Se fas unha árbore preciosa por 

detrás e crees que é a mellor da clase pero non tes pai, por moi bonita que 

sexa o teu debuxo vano colgar pola parte de abaixo da parede... (indignado) 

MULLER 2: ... (suspira profundamente) 

NENO: E alí non se ve enténdelo? (mirando para ela con cara de 

enfadado) 

MULLER 2: Pero meu fillo, iso non importa, o que realmente conta e que 

ti teñas unha nai que te queira... (acariñándolle a cara) 

NENO: Xa, pero onde está o meu pai? 

MULLER 2: Xa cho expliquei, ti non tes pai... 

NENO: Porque eu non? E os demais rapaces si? 

MULLER 2: Porque as cousas pasaron así, aconteceron dunha 

determinada forma e ti naciches sen pai, pero cunha nai disposta a dar a vida 

por ti... 
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NENO: Ah foi iso! foi que o meu pai dou a vida por min? (alegrándose 

momentáneamente) 

MULLER 2: Non, non exactamente... 

NENO: A vida é unha merda, cando fas a mellor árbore e logo cha 

poñen na parte da abaixo porque non tes pai, rezas para que o teu pai non 

estea porque dou a vida por ti, pero cando nin tan sequera é así, a vida é unha 

merda... (separándose da nai e comezando a marchar do escenario) 

MULLER 2: Non digas esa palabra tan fea (cun ton maternal) eu quérote 

dobre, polo pai que non tes... 

NENO: Pois prefería telo, daría a vida por telo (marchando) 

Péchase o pano. 

 

 

ACTO VI 

Ábrese o pano e aparece o decorado da primeira e terceira escena, a 

situación é semellante. O cura (o mesmo ou outro) está dentro do confesionario 

e o neno chega , persígnase mirando para o público e logo disponse para a 

confesión. O neno leva a mesma roupa que no acto anterior co motivo de 

relacionar os dous actos. 

 

NENO: Ave María purísima 

CURA: Sin pecado concebida.Canto leva sen confesarse? 

NENO: Esta é a primeira vez... 

CURA: Moi ben, a comuñón xa é mañá non? 

NENO: Si. 
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CURA: E que? Moi emocionado supoño non? 

NENO: Bueno, algo si... 

CURA: Como que algo? vas afianzar a túa alianza con Dios, é o mellor 

que podes facer...(sorprendido) 

NENO: Xa pero, hai unha cousa que non me gusta. 

CURA: Dime rapaz (comprensivo) 

NENO: Eu... eu... non teño pai, e claro na comuñón todos van estar cos 

seus pais, e eu nada... 

CURA: Pois dálle grazas a Dios que che deixamos entrar na igrexa, 

porque a túa nai está en pecado e iso deberíalo saber...un rapaz non pode non 

ter pai, o que pasa e que é descoñecido...(comezando a indignarse) 

NENO: E que pasa con que sexa descoñecido? 

CURA: Pois mal asunto rapaz, iso é que túa nai non é boa cristiana 

NENO: Pero ela non tivo culpa, sempre o di... 

CURA: Si que a tivo, dígocho eu que estaba alí, mira que quedar 

preñada de... 

NENO: Pero vostede porque o sabe? Vostede sabe quen é meu pai? 

(aledándose momentaneamente, con moita ilusión) 

CURA: Non que va...pero a xente si que cre sabelo. 

NENO: E que di a xente? Quén é? (mantendo esa alegría de antes) 

CURA: Ti non creas nada do que digan todas esas mulleres sen outra 

cousa que facer...non creas nada do que elas digan porque sei que van dicir 

cousas malas malísimas. 

NENO: Eu entón de quen me fío? 
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CURA: Ti, de min, ti tes un pai descoñecido, non lle des máis voltas, nin 

intentes indagar quen foi o que deixou preñada a túa nai por accidente 

(falándolle coma se dunha orde estivese a mandarlle). 

NENO: Nunca o vou saber…(mirando para o chan triste) 

CURA: Non creo rapaz! Veña xa acabamos, vaite con deus meu filliño. 

NENO: Adeus Padre. 

 

Péchase o pano. 

 

 

 

AILEC 


