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Ficha artística

Nome da agrupación
A Santa Compañía

Título do proxecto teatral
Instrucións para ferver un ovo

Integrantes e responsables
Laura Porto
Miguel Santomé

Licenza

Laura Porto Crabeiro e Miguel Santomé Regueira comparten autoría, interpretación e dirección deste texto.

Agradecementos a:
Roi de la Fuente, pola montaxe de vídeo e audio.
Gabino Porto, pola voz en off.
Javier Santomé, polo deseño do cartel.
Livio d'Eramo, pola tradución ao italiano.
Xue Yin, pola tradución ao chino e a voz de Sam.
Adrián Fernández, polo reparto de carteis.
Roberto Salgueiro, pola axuda técnica.

Nesta obra aparecen os seguintes contidos de autoría allea:
Gnosienne 5, Gnosienne 1 e Embryons desséchés 1, de Erik Satie.
Primavera (danza pastorale), de Antonio Vivaldi.
Cantiga de mal dizer de Martín Moxa.

Aparecen tamén as seguintes referencias e incorporacións de obras de outros autores:
Personaxe Dorothy de The Wonderful Wizard of Oz, de L. Frank Baum.
Monólogo “to be or not to be” de Hamlet, de William Shakespeare.
Fragmento “Brindisi”, de La Traviata de Giuseppe Verdi.
Fragmento “La donna é mobile”, de Rigoletto de Giuseppe Verdi.

Este texto está baixo unha licenza Creative Commons Recoñecemento-CompartirIgual 3.0 Unported. Pode
ser copiado, parcial ou integramente, así como modificado e distribuído, sempre que se faga coa mesma
licenza. Tamén pode utilizar calquera traballo derivado deste con fins comerciais. O único que pide A Santa
Compañía é o recoñecemento da súa autoría. Tamén agradecemos ter coñecemento dos novos usos do
noso traballo, para o cal facilitamos a nosa dirección de contacto.

Contacto

asantacompania.wordpress.com

A Santa Compañía
asantacompania@gmail.com

Laura Porto
lauraportocrabeiro@gmail.com

Miguel Santomé
miguel.santome@gmx.com
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Necesidades técnicas

Equipos de luz e son
5 focos de recorte
1 foco de panorama
4 focos PC (2 brancos e 2 vermellos)
1 proxector
1 equipo de son

Vestiario
1 vestido negro
1 lazo branco
1 perruca longa negra
1 camisa gris
1 camisa branca
1 pantalón negro
1 gravata negra

Material para utilizar en escena
1 cinta adhesiva
1 manequín feminino branco
1 soporte para manequín
1 par de zapatillas de deporte
2 pulseiras deportivas
1 par de zapatos vermellos de tacón
1 maceta
Chocolate líquido espeso
1 caixa con rodas
1 mesa
2 cadeiras
1 grúa xigante de papel
3 copas de plástico
1 prato de plástico duro
1 coitelo
1 peixe (papel de aluminio e bolsa rechea de auga, agar-agar e colorante vermello)
Area
Papel de aluminio
Pastillas de acendido
1 paquete de mistos
3 sabas brancas
1 cesta
Globos con auga e colorante vermello
Papel de xornal
1 mantel de cadros vermellos e brancos
1 pota
1 ovo xigante (molde de ovo de Pascua. Exterior: filme transparente, papel de aluminio, pintura branca.
Clara: auga, fariña, azucre, leite de arroz e agar-agar. Xema: mango)
1 botella de vidro transparente con auga
1 botella de cava
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Deseño de iluminación

Para este espectáculo utilizamos 10 focos: cinco focos de recorte, un panorama e catro focos PC.

Os  focos  R1,  R2,  R3 e  R4 son  focos  de  recorte.  Van  colocados  na  varanda  do  balcón.  Iluminan
respectivamente as zonas A, B, C e D.

O foco R5 tamén é un foco de recorte. Vai colocado no balcón esquerdo, pola parte de dentro. Ilumina a
zona E, é dicir, o propio balcón.

O foco  PA é un panorama. Tamén vai colocado debaixo do escenario. Ilumina de fronte toda a zona de
actuación.

No fondo do escenario están os catro focos PC, que van todos pola mesma canle. Os dous do centro levan
un filtro vermello, mentres que os dos extremos levan luz branca. Iluminan a zona de actuación dende atrás.

Ademais desta iluminación, tamén utilizamos un proxector. A imaxe está proxectada de fronte, na cabina.

Deseño de vestiario

XX
Vestido negro, lazo branco, perruca, zapatillas.

XY
Pantalón negro, camisa gris, camisa branca, gravata negra, zapatillas.
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Deseño de escenografía

Na zona  A colócase unha mesa  con dúas cadeiras. Na zona  B,  un manequín branco con perruca rubia,
pulseiras deportivas e zapatillas de deporte. Na zona  C,  area con madeira para facer unha fogueira. Na
zona D, papel de xornal e unha caixa negra con rodas. Na zona E colocarase XX na escena 5.
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Estrutura da obra

A obra ten unha duración estimada de 60'.

Prólogo.
Iluminación: Acéndese PA. Apágase PA. Comeza a proxección. Remata a proxección.
Son: Proxección.

Escena 1. Dorothy.
Iluminación: Acéndese R2. Acéndese PC. Apágase PC. Acéndese PA. Apágase PA. Apágase R3.
Son: Ningún.

Escena 2. Peixe.
Iluminación: Acéndese R4. Acéndese PA. Acéndese R1. Apágase R4.
Son: Gnosienne 5.

Escena 3. Coitelo.
Iluminación: Acéndese R1. Apágase PA.
Son: Ningún.

Escena 4. Lume.
Iluminación: Acéndese R3. Apágase R3. Apágase R1.
Son: Ningún.

Escena 5. Balcón.
Iluminación: Escuro. Acéndese R3. Acéndese R5. Apágase R5. Apágase R3.
Son: Gnossienne 1.

Escena 6. Rompendo ovos.
Iluminación: Acéndese R3. Acéndese PA. Acéndese R4. Apágase PA. Apágase R4.
Son: Embryons desséchés 1.

Escena 7. Cociñando ovos.
Iluminación: Acéndese R1. Apágase R3. Acéndese PA.
Son: Receita.

Escena 8. Comendo ovos.
Iluminación: Apágase PA. Apágase R1.
Son: Primavera (danza pastorale).

Epílogo.
Iluminación: Comeza a proxección. Remata a proxección.
Son: Proxección.

Personaxes

XX
XY
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Prólogo.

Acéndese a luz frontal. Entran XX e XY e sentan mirando cara ao público. 15 segundos de espera. Empeza
a proxección dun NO-DO. Cando remata a proxección, XX métese nunha caixa con rodas e XY senta nunha
cadeira do revés, de costas a unha mesa, mirando cara un manequín feminino branco.

Escena 1. Dorothy.

XX na caixa e XY sentado na cadeira. Luz sobre un manequín feminino branco, con perruca rubia, pulseiras
deportivas e zapatillas de deporte. XY levántase e agarra o manequín como para bailar con el.

XX: (Dende a caixa) Teño fame! Traguei unha semente e dende aquela morro coa fame! Mira o seu froito
nas miñas fazulas! Mira que raíces vermellas me medran nos pés de xeito irremediable... Sempre é outono.
Sabes distinguir unha folla seca dunha bágoa? Eu non podo... Non teño criterio nin teño talento nin teño
sangue! Alguén edificou sobre este campo ermo que son o seu imperio, non fun eu porque eu non podo
distinguir entre unha bágoa e unha pingueira de chuvia e dóenme os ósos por me alimentar de auga e terra!

Luz traseira. XY baila co manequín durante uns 15 segundos. Ponse de fronte a el.

XY: Segue bailando, baila, vamos! Segue a beber as noites escuras e amargas. Vive, que hai que vivir!
Fódete e vive nos mediodías impuros coma este. (Agarra a cabeza do manequín e achégaa a el, mirándoo
nos ollos.) Dentro de ti, moi fondo, vexo a túa alma envolta nun turbillón de follas de pexegueiro mentras
danzas sobre o enlousado amarelo. (Coloca as mans na súa cara, tocando os pómulos do manequín cos
pulgares) Por que pos esa cara? Non cres que poida ver iso nas túas pupilas opacas?  (Pausa) O teu
enlousado dourado é realmente cemento e está fresco. Lamento non terte avisado antes... Deume mágoa
porque sei que che gusta o amarelo. (Lámbelle os ollos) Non chores, anda, choras tanto que se che sae o
pranto por fóra e... a quen lle importa o motivo!? Ninguén vai entender o tornado que cho arrastra todo por
dentro, nin o intentes. (Mirando de esguello ao público) O único que van ver eles é que estás aí pegada. Ti
preocúpate de manter a casa arrombada. Non esquezas pasar o aspirador antes da clase de aeróbic. (Dálle
unha palmada no traseiro) Ten que quedar todo limpo para a próxima tormenta.
XX: (Dende a caixa) Non podo soportar tanta vertixe, a casa voa, a casa voa e da voltas no aire... E fóra...
XY: (Condescendente) Moi fóra... Tan fóra que che parece alleo, demasiado alleo, pero este é o mundo,
sabes?  (Desencáixalle as mans e quítalle as pulseiras. Volve colocar as mans e faille dúas coletas coas
pulseiras.  Déitao no chan. Quítalle as zapatillas de deporte.  Déitase sobre ela.)  Dorothy?  (Pausa) Non
podes seguirlle o ritmo a ese mundo. (Mete as mans nunha maceta con chocolate líquido) Mira como che
quedan pegados ao lousado os zapatiños. (Coas mans cheas de chocolate comeza a pintarlle os pés. Vai
subino polas pernas, con lascivia.) Pobriña. Non te podes mover con eses zapatos aí clavados. Vanche
pequenos? (Continúa pintando un pouco en silencio) Vaste afundir cada vez máis, vaste afundir malia que
non queiras.  (Píntaa ata  a  cintura.  Pinta  a  zona xenital,  recreándose.  Continúa polo  abdome.) Non  te
preocupes polos zapatiños, dentro de pouco o mundo só verá de ti o teu fermoso peito. (Píntalle os peitos)
Así me gusta, que non loites, no fondo es tan puta coma todas. (Masaxea os seus ombreiros co chocolate)
Sempre loitabas, Dorothy, fixeches ben en deixalo. Se loitas é peor. Para que queres saír se non sabes
distinguir? (Píntalle o pescozo) Déixate absorber, deixa que a terra te coma e será rápido. Incluso pode que
non sufras moito.  (Lámbelle o chocolate do pescozo. Volve pintar.) Advertincho.  (Bícaa na boca. Colle a
maceta, mete chocolate na boca e cúspelle na cara) Non volverás sentir fame, Dorothy!  (Colle chocolate
coa man e bótallo na cara con violencia.) Non sentirás máis fame se deixas que a terra te coma. (Bótalle
chocolate coa man outra vez) Déixate comer, puta!  (Bótalle chocolate coa man outra vez) Déixate ir, mira
que sinxelo! (Utiliza o caldeiro para botarlle na cara todo o chocolate que queda)  Non sufras máis pequena
Dorothy, non sufras. (Acabou de pintar. Lámbelle os peitos. Tócalle o pelo cun xesto moi delicado.)  Non todo
o mundo pode sobrevivir a unha semente.

XY quedará irremediablemente coas mans manchadas o resto da obra. Apáganse as luces.

Escena 2. Peixe.

XY saca o manequín  do escenario.  Luz na  caixa con  rodas.  XY achégase á caixa.  Quita  os  zapatos
vermellos que colgan e lánzaos a un lado. Abre a caixa. Luz frontal. Sae XX.

XX: Quere un peixe?
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XY: Cal me recomenda?
XX: A nosa especialidade é o peixe globo. Só un home de verdade pode resistir a dureza do fugu. Pero é...
XY: Póñame un deses.
XX: Como desexe.

Luz sobre a mesa. Empeza a soar Gnosienne 5. XY senta na mesa.  XX sae da caixa co peixe na man.
Entón pon a mesa: coloca un prato, os cubertos e unha copa. Colle o peixe globo e colócao no prato.
Córtase a música.

Escena 3. Coitelo.

XX bótalle viño na copa a XY, quítalle a gravata e colócaa a un lado. Despois cámbialle a camisa.

XX: (Mudándolle a camisa con delicadeza e submisión) Podo saber a que se debe que vostede estea tan
manchado, señor?
XY: Noutra vida devolvín á terra árbores tortas.
XX: (Deixa de colocar a camisa. Míranse aos ollos. Perdendo a delicadeza. Seria.)  En calquera caso...
Sempre estamos sós. Ti enténdelo ben. (Acaba de colocar a camisa de modo correcto pero totalmente frío,
colle o lazo negro de XY e tápalle os ollos) Ves?  (Pausa) Nunca o imaxinaras así, verdade? Nesta vida
como en tódalas outras rematarás por volver á terra ti tamén. Dela saíches. E non che concedeu o poder de
xulgar ás súas árbores. Pero iso xa o sabes. O que non sabes é o que sucederá mentres tanto. Queres
saber quen son eu? Eu son a árbore dunha vida, dunha vida cansada, amontoada sobre si mesma célula
por célula para non facer vulto. Unhas raíces inmensas e un tronco balorento esperando o momento de
facer abrollar as mazás cun ar mediterráneo.  (Sorrí, romántica) Non me coñeces?  (XY nega coa cabeza
levemente) Pois eu a ti si que te coñezo, como aprendín a coñecer a cada un coma ti... (Achégase a el por
detrás e pégalle o peito ás costas, inclínalle cara atrás a cabeza para achegar a orella de XY á súa boca.
Murmura de modo audible.) ...  e sei onde está o pulsador para mudar en besta en celo cada solemne
carballo co que me atopo... Nacín para isto porque son da raíz e só eu teño poder para facer medrar a
herba. (Apoiando con sensualidade o coitelo afiado en sitios típicos de muller maníaca asasina en serie) Ti
ségala, ti arríncala, ti mátala. Eu só quero recuperar o mirar da ovella cando mastiga o pasto; o san intelecto
animal.  E xa non quero que o verdor medre en min se non podo sentir o seu metal na gorxa... E dóeme
facer isto, xúrocho. Dóeme moito. Xa sabes que eu son unha criatura de amor, que me dedico totalmente!
Dóeme moito...

XX crávalle o coitelo ao peixe globo. Colle o interior do peixe e bótallo por enriba a XY. XY non reacciona.
Apágase a luz frontal.

Escena 4. Lume.

XX quita o lazo branco. Luz na area. Bota o lazo na area e XY quita a gravata dos ollos e tira as cousas que
están  enriba.  As  cousas  non  rompen.  XX  colócalle  de  novo  a  gravata  nos  ollos,  acaríñalle  o  pelo
maternalmente e murmura de xeito inaudible algo para el. XX achégase de novo lentamente á area. Bota
unha pastilla de acendido e colle o paquete de mistos. Apágase a luz da area e prende un misto. Queima o
seu lazo branco. Senta diante do lume.

XX: Per quant'eu vejo, perço-m'e desejo, hei coita e pesar; se and'ou sejo, o cor m'está'n tejo, que me faz
cuidar; ca, pois franqueza, proeza, venceu escasseza, non sei  que pensar.  Vej'avoleza, maleza,  per sa
soteleza o mundo tornar. Ja de verdade nen de lealdade non ouço falar, ca falsidade, mentira e maldade
non lhis dá logar: estas son nadas e criadas e aventuradas e queren reinar. As nossas fadas iradas foron
achegadas por este fadar. Louvamĩraes e prazenteares han prez e poder; e nos logares, u nobres falares
soían  dizer,  vej'alongados,  deitados  do  mund'  eixerdados,  e  van-se  perder;  vej'achegados,  loados,  de
muitos amados os de mal dizer.

XX volve á mesa para quitarlle a gravata a XY. Bota a gravata no lume. Déixao consumir. Marcha cara ao
balcón. Espera de 10 segundos. Apágase a luz da mesa.
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Escena 5. Balcón.

Todo escuro, agás o lume da area.

XY: Eu non elixín ser así! Eu medrei adaptándome á luz! (XX sobe ó balcón. XY comeza a apagar o lume.)
Tívenme que retorcer tanto coma ti para lograr sobrevivir nun medio hostil! (Soa Gnossienne 1. XY apaga o
lume. Acéndese o foco do balcón. Vemos a XX coas sabas. Pasan 5 segundos. Acéndese o foco da area.
XY fala outra vez, dirixíndose a XX.) Se nos imos lamentar eu tamén teño a miña parte. (XX tende unha
corda de sabas atadas. XY utilízaa para limparse.) Ás veces hai que afrontar o deber. Outras veces hai que
loitar por ser o que queres ser. (XY vaise aproximando a medida que fala.) Es libre? Quero dicir... téndesme
as sabas da túa cama porque queres ou porque debes? Somos libres? Eu non che pedín isto, e non o
quero! Calquera cousa é máis real que unha realidade coma esta. (Acaricia as sabas de forma pensativa)
Vou sentir o que quero. E non teño que finxir. Non teño que ser unha impostura. (Agarra as sabas cada vez
máis fortemente) Non quero as túas sabas.

Tira das sabas e estas caen. Córtase a música. Apágase a luz da area. Apágase a luz do balcón.

Escena 6. Rompendo ovos.

Luz sobre a area. XY colle unha cesta con globos cunha grúa enriba e colócaa enriba da area. Despois
colle as sabas e fai un niño con elas arredor da cesta. XX baixa do balcón. XY colle un globo con auga e
colorante vermello dentro. XX colle outro. Luz frontal.

XY: Para ti isto que é?
XX: Un ovo.
XY: E un ovo que é?
XX: Comida?
XY: E ademais diso?
XX: De onde nacen os pitiños?
XY: Si, porque as galiñas non poden decidir.
XX: As mulleres tampouco.
XY: Por iso, este ovo é un símbolo.
XX: Un símbolo de que?
XY: Da vida e da creación. Pero tamén do sometemento e do sometido. (Ponse de pé e coloca o globo na
barriga) De min todo nace. (Colle o globo que ten XX na man e coloca ambos a modo de testículos) Eu todo
o fecundo. (XY entrega o primeiro dos ovos a XX, quedando só co que tiña XX anteriormente na man. XY
achégase á luz frontal. Colle o ovo que lle queda e levántao como Hamlet.) Fecundar ou ser fecundado...
XX: Ei! Esa non é cuestión!
XY: (Empeza a apertar o ovo cada vez máis) Que é máis digno da alma nobre: sufrir o porfiado rigor dunha
sociedade impía, ou rebelarse contra un mar de desditas...? (Rebenta o ovo na man)
XY: Rebelarse! Comer os ovos e despois cagalos! Ser libres!

Acéndese a luz da zona de papel de xornal, onde estaba a caixa. XX rebenta o globo contra o papel de
xornal.  Comeza  a  escoitarse  Embryons dessechés 1  no  segundo 57.  Collen  máis  globos  e  repiten  a
operación ata que os rematan todos, rebentando o último XY xusto antes do último acorde. Remata a parte
musical. Diríxense ao niño e acariñan a grúa.

Escena 7. Cociñando ovos.

XY saca o ovo da grúa e entrégallo a XX. XX cólleo, con moito agarimo.

VOZ: O consumo de ovos remóntase probablemente ó inicio mesmo da humanidade. Existen numerosos
animais que se alimentan de ovos de aves e de réptiles. Hoxe en día, o ovo é o alimento máis amplamente
consumido no mundo e está presente en todas as culturas, sendo elemento básico constitutivo de toda dieta
autóctona. O ovo sempre foi considerado un alimento de vida, xa que contén proteínas, vitaminas e minerais
esenciais. Todo isto engadido á súa particular forma foi probablemente o que converteu o ovo, máis alá do
culinario e do propiamente biolóxico, nun símbolo supracultural de toda orixe. Prepararemos hoxe unha das
formas máis habituais de consumo deste produto: o ovo fervido. (Achéganse á mesa co ovo. Luz frontal.)
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Para comezar, necesitamos unha pota. (XY colle unha pota, mentres XX pon a mesa) Enchemos a pota de
auga e poñémola ao lume. (XY enche a pota coa garrafa de auga) Introducimos o ovo. (XY introduce o ovo
na auga) Deixamos ferver a auga durante 12 minutos.  (Agardan uns segundos) Tras pasar este tempo,
retiramos o ovo da auga. (XY sácao da pota e leva a pota ao seu sitio orixinal) Por último, só nos queda
retirar a casca. (XX comeza a retirar a casa, e despois XY tamén o fai) Xa temos o noso ovo fervido. Buon
appetito.

XY retira o filme transparente do ovo e separa as dúas metades. Colócano nos pratos.

Escena 8. Comendo ovos.

XY senta. XX abre a botella de cava e serve as copas. Levanta a súa copa.

XX: Mi piacerebbe condividere la mia gioia con voi tutti. Tutto, assolutamente tutto nella vita è follia... salvo il 
piacere, che...

XY: Argh! Donne! Siete volubili come piume al vento. Cambiate d'accento e di pensiero. Gioia, follia, 
piacere... Piangiate o ridiate sempre siete ingannevoli!

XX pousa a copa.

XX: Ti prego, brindiamo in pace, ci sono degli invitati! Perdipiù, non capisco perchè fai così. Dovresti esser 
lieto e godere della vita: accettare quel che viene... l'amore è rapido e fugace... Non è forse così?

XY érguese da cadeira.

XY: Si, rapido e fugace. Confida in una donna, e sta sicuro che ti tradirà! Non ve n'è una che sia diversa! 
Anche la più santarella non pensa che a fotterti!

XX: Tu non sai quello che dici. Dai! Divertiti! Beviamo e balliamo, ridiamo con gli invitati... e domani ci 
sveglieremo in paradiso. Dici queste cose solo perchè non conosci il dolce amore, il bel fiore che nasce e 
muore in un istante e...

XY: E certo! Se lo avessi conosciuto non mi sarei sposato con te! Troia!

XX: Che pezzo di merda che sei! (Pausa) Pezzo di merda... (Pausa) Bastardo, stronzo!

XY: Vuoi che beviamo il vino? Vuoi che beviamo il vino? Eccoti il tuo vino.

Bótalle o cava na cara.

XX: Ma allora sei proprio uno schifoso bastardo! E' un cazzo di bastardo come sono bastardi tutti gli uomini. 
Per questo è meglio pensare che l'amore è fugace, per non trovarsi sposata con un maledetto stronzo come 
te.

XY: Ma guarda un po'! Tu ti sei sposata un bastardo! Ma io mi sono sposato una puttana!

XX pégalle unha labazada a XY. Míranse, rin e sentan.

XX: Veña, imos comer que isto arrefría.

Sentan. Comen o ovo e beben cava. XX come e bebe de modo acelerado mentres XY o fai sosegadamente.
Soa a Primavera. Cando remata a música, a luz apágase lentamente. Coa luz totalmente apagada marchan
cara ao balcón.

Epílogo.

Proxéctase o vídeo final. Cando acaba o vídeo acéndese a luz do balcón e saúdan ao público dende alí.
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Memoria de dirección

Rebelarse. Comer os ovos e despois cagalos. Ser libres. Esta é a radical proposta de Instrucións para ferver
un ovo. O núcleo central desta obra son os roles dicotómicos asociados ao xénero (masculino, feminino) e a
loita individual por se librar do seu peso, utilizando o ovo como símbolo desta carga.

Partindo da idea de que estes papeis nos son asignados co nacemento e a inclusión nun sistema cultural
fortemente  polarizado,  atopámonos  con  dous  individuos  (un  home,  unha  muller)  que  non  acadan  a
consciencia de estaren respondendo a unha construción até que esta os pon en conflito co que realmente
son, non de xeito construído senón como individuos xenuínos.

A escena inicial presenta a XY, un home autoritario, activo e violento. Non vemos aquí, pese a estar en
escena, a XX, unha muller sometida, oculta nunha caixa negra, sen vontade nin capacidade para tela. A
muller  que si  vemos en escena, e representación tamén do personaxe de muller  (XX) é realmente un
manequín, un obxecto, mentres que a súa voz chega dende unha caixa, onde está a muller “real” atrapada.
O manequín leva calzado e pulseiras de aeróbic, representando un estereotipo, pero vai espida, mostrando
así o seu papel de obxecto sexual. O home fai con ela o que quere. A escena que vemos é realmente unha
escena de maltrato, pero non só representa o maltrato individual dun home a unha muller, senón o maltrato
á muller no conxunto da sociedade. A muller pasa de ser do estereotipo de aeróbic ao estereotipo que
representa o personaxe de  The Wonderful Wizard of Oz, Dorothy, que nesta ocasión se afunde no seu
lousado dourado, que “é realmente cemento, e está fresco”. Este cemento é chocolate, símbolo da terra á
que a muller está condenada.

Por todos é sabido que, ao longo da historia, sempre son os opresores os que deben dar o primeiro paso
para liberar aos oprimidos. Por isto, trala explosión de violencia de XY (e tras ocultar esta explosión sacando
de escena ao manequín), este achégase á caixa, ciscando os tacóns vermellos que colgan dela, que son os
de Dorothy, e abríndoa para que XX poida saír. Ela, asustada de se ver nun mundo que nunca lle fora
amosado, segue a actuar de modo submiso. Pon a mesa para XY, servíndoo e mudando a súa roupa. Sen
embargo, XX é consciente de ter sido oprimida e recoñece como opresor a calquera individuo similar aos
que a oprimiron a ela, a calquera XY, fora ou non danada por el.

A muller sometida non pode facer outra cousa que servir ao home dándolle un peixe, un peixe perigoso que
só un home de verdade pode comer. Pero este home está moi manchado, porque noutra vida devolveu á
terra árbores tortas (en referencia á escena anterior). A sucidade física de XY non fai máis  que presentar e
extraer o cargo de conciencia que este padece polas súas accións pasadas. A resposta de XY manifesta
arrepentimento, malia que tan só parcial.

Debemos distinguir dous núcleos conceptuais da súa intervención: “noutra vida” e “árbores tortas”. O feito
de que XY faga referencia ao seu pasado como “outra vida” evidencia que se atopa no momento da acción
tratando de rachar con el, de neutralizar ou racionalizar a súa extrema masculinidade simbólica. O feito de
que se refira ás mulleres como “árbores tortas”, sen embargo, evidencia que pese a intentar cambiar as
formas,  o  seu  pensamento  segue  a  estar  estruturado  e  conceptuado  do  mesmo  modo,  dun  modo
desigualitario.

Non depende só de nos cambiar a nós mesmos. Respondemos en todo caso ás construcións culturais que
nos fixeron incorporar e que non puidemos elixir, e non resulta doado (deixamos aquí aberta a cuestión de
se será incluso imposible) liberarnos delas. XX recoñécese a si mesma como árbore torta, e recoñece a XY
como opresor, e por isto toma a determinación de facelo sentir como a vítima, de facelo sentir dentro da
caixa. Tapa os seus ollos coa gravata negra e preséntase a si mesma coma árbore. O que para XY é unha
árbore  torta,  para  XX  é  unha  árbore  amontoada  sobre  si  mesma,  alguén  que  se  viu  na  obriga  de
contorsionarse a tódolos niveis para cumprir co que se esperaba dela.

XX decide, entón, ser violenta, pero utilizando a súa propia violencia. Lonxe da explicitude característica de
XY na primeira escena, está marcada por unha sutileza total e feminina. Fala XX neste monólogo de como
está adestrada para compracer, tinguindo o seu discurso dun marcado ton esencialista, que naturaliza o
feminino (a raíz, o poder para facer medrar a herba) e artificializa o masculino, formulando unha dicotomía
entre a creación como facultade feminina e a destrución como facultade masculina. Esta dicotomía e o seu
enxalzamento é coñecido en antropoloxía como “feminismo da diferencia”, que utiliza a naturalización da
muller e a súa inocencia e fertilidade natural como xustificación da súa supremacía sobre o home. Esta
postura, a todo ver desigualitaria, é a que defende XX nesta escena. Non só iso, senón que cando abre o
peixe e mancha o lado esquerdo do peito de XY co seu sangue, pretende naturalizalo, convertelo nun ser
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emocional como ela, co cal XY, seguindo co símil de personaxes de The Wonderful Wizard of Oz, é unha
especie de Home de lata que buscará o seu “corazón”, é dicir, os seus sentimentos.

O home permanece impasible ante o ataque ata que non aguanta máis a postura de sometemento na que
se atopa. Ten que actuar con violencia, é o que por natureza se espera del. Tira as cousas da mesa ao
chan, mentres a muller, que xa comeza a librarse da carga do seu rol queima o seu lazo branco que a tiña
atada. Este lazo simboliza a opresión sexual, a metade superior do corpo da muller como parte amosable, e
a metade inferior como parte vergoñenta e invisibilizada. Posteriormente,  quita a gravata dos ollos de XY
para arroxala tamén ao lume. A  gravata é o símbolo da opresión sentimental, é aquilo que oprime o lugar no
que se forman a voz e a expresión, e que posteriormente chega a impedir incluso a vista, a percepción do
mundo. A muller recita unha cantiga de mal dizer, unha especie de conxuro para liberarse desa carga que é
o rol de xénero, a modo tamén de queixa, sabendo que por ser libre deixará de ser socialmente aceptada.
Entón chega a hora de que o home tamén se libre desa carga.

Cal é a carga do home? A muller sobe ao balcón, e como non é sinxelo limpar todo vestix io do que foi, lanza
por inercia as súas sabas a XY, para que escale por elas. Estas sabas son símbolo dunha proposta sexual,
totalmente explícita (malia que pasiva) e que condiciona a quen a recibe a aceptar.  Pero o home non escala
as sabas, limpa o seu pasado nelas. El tamén ten algo do que lamentarse, tampouco é libre malia que os
homes sexan habitualmente presentados como tal (fronte ás mulleres oprimidas). Nacer e vivir baixo o rol
de opresor é estar preso del. Decide sentir o que quere. Aínda que sexa un XY tamén sente, e ten dereito a
expresar os seus sentimentos. Decide non ser unha impostura e decátase, nese intre, de que non ten por
que aceptar as sabas (a proposta sexual) da muller.

Tira  as sabas  ao chan e decide darlles un novo uso.  O que era símbolo da permanencia  do pasado,
convírteo en berce dun futuro libre e igualitario. Estas sabas formarán o niño, onde están os ovos, símbolo
da liberación. Como se explica no diálogo que manteñen ambas personaxes o ovo é “un símbolo da vida e
da creación, pero tamén do sometemento e do sometido”. Nin as galiñas nin, cada vez máis, as mulleres
poden decidir se queren parir ou non o embrión que medra nelas, pero sempre son elas as fecundadas, e os
homes os fecundadores. Máis alá de todo isto, o que importa, a cuestión, non é quen fecunde a quen, senón
que a cuestión é: estamos dispostos e dispostas a soportar esta situación ou imos loitar por cambiala custe
o que custe?  O noso XY, a nosa XX, deciden non “sufrir o porfiado rigor dunha sociedade impía”, deciden
desfacerse dos ovos como embrións do sometemento.  Ser libres até as últimas consecuencias.  Entón
rachan ese símbolo, os ovos. A serie de ovos rompendo ao son de Embryons dessechés 1 de Erik Satie é
unha escena de liberación desa pesada carga que xa se atreven a afrontar e contra a cal loitan activamente.

Queda no niño un ovo distinto, que supón o último paso da liberación: o ovo que hai que comer e despois
cagar. Antes de comer, aínda temos a última referencia a esa carga do rol de xénero. A muller propón un
brinde, que é o que aparece na obra La Traviata, de Verdi (de aí que estea en italiano), ao cal é contestado
polo home co “La donna è mobile” da ópera  Rigoletto, tamén de Verdi. Aquí vemos claramente como o
sexismo é unha cuestión cultural, e como na historia da arte é extremadamente sinxelo atopar moreas de
referencias a personaxes que, máis que persoas son roles personificados. Pero non hai por que deixarse
levar por iso. Este diálogo acaba nunha discusión; XX quere manter a compostura ante os invitados mentres
que XY non entende ese afán por quedar ben, non quere brindar, e adícase a criticar a todas as mulleres
baseándose  exclusivamente  no  comportamento  dunha  (a  nosa  XX)  para  facelo.  Con  total  claridade
maniféstase  aquí  que  as  mulleres  son  todas  unhas putas  e  os  homes son  todos  uns  bastardos.  Sen
embargo, XX e XY son nesta escena persoas que conviven xuntas, marido e muller. Por que este odio? Por
desentendemento.  O desentendemento que impregna toda a nosa estrutura social.   Acaba a discusión
cunha labazada, que é a da muller ao home. Os papeis xa están en certo modo invertidos, o cal tamén é
desigual.  A violencia non é menos violencia porque sexa o oprimido quen a exerce.  Malia todo,  se xa
superamos a superioridade do home, que provoca desigualdade, tamén podemos superar esta guerra de
egos que fai exactamente o mesmo. Chegou o momento de deixarmos atrás todo iso. Xa nos podemos rir.
Só queda comer os ovos e despois cagalos. Ser libres.
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