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Descoñecemos o autor da Farce de Maistre Pathelin. Atribuíuse, entre outros,
a François Villon, ao monxe normando Guillaume Alecis, e a Triboulet –popular
autor e actor profesional que representou a farsa facendo o papel de Pathelin- sen
que puidese establecerse nada con certeza. O que si parece seguro é que o autor
coñecía ben o medio xurídico, que el debeu frecuentar. A obra, por parte, mostra
unha vinculación coa rexión de París e mais coa Normandía tanto polas
características lingüísticas como polas alusións que contén.
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Ao non se achar o manuscrito orixinal nin existir outras referencias, resulta
tamén descoñecido o momento en que foi escrita a peza. As datas propostas polos
especialistas oscilan entre 1456 e 1465.
Coñécense varios manuscritos antigos, con algunhas diferenzas entre eles
(grafías, variantes dialectais, incremento de versos, modificacións…) o que é normal
dado que os textos medievais destinados á representación copiábanse para uso dos
actores e estes, ás veces, facían incorporacións e modificacións e engadían neles
anotacións escénicas propias.
A primeira edición, chamada Edición Le Roy e publicada arredor de 1485,
serviu de base a todas as edicións posteriores ata os nosos días e é sobre a que se
fixeron as edicións críticas clásicas como a de Richard T. Holbrook. Nos últimos
anos, debido principalmente aos traballos de Jean-Claude Aubailly e de André
Tessier, parece claro que o chamado “manuscrito La Vallière” (datado igualmente
arredor de 1485 e coñecido tamén como o nº 25.467 da Biblioteca Nacional de
Francia), a devandita edición Le Roy, e mais o “manuscrito Bigot” (do século XVI)
remontan todos eles de xeito directo a ese orixinal perdido.
A Farsa do avogado Patelín é unha peza excepcional dentro do teatro
cómico da Idade Media. En primeiro lugar, porque fronte á simpleza case
anecdótica da acción habitual das farsas (as máis delas centradas nas disputas
matrimoniais polo dominio ou no engano conxugal) a súa complicación é produto
da confluencia e mestura de varias accións. De aí que a súa extensión triplique á
das outras farsas. E en segundo lugar pola fineza da súa elaboración: non se basea
ela nos recursos doados e choqueiros dos paos, a procacidade verbal e a
escatoloxía conxuntados nuns movementos escénicos esquemáticos e repetitivos,
senón na agudeza psicolóxica, na riqueza e o colorido verbal e mais na axilidade
das réplicas e o movemento que lle confiren unha grande viveza e autenticidade.
Trátase dunha verdadeira comedia de caracteres “moderna” como as que dous
séculos despois escribirá Molière.
Patelín é un vello avogado que, se algún día foi moi procurado para
defender preitos, hoxe morre de fame. Coñece ben a xente, sabe facer as beiras,
adular e prometer para mellor enganar. Chegado o momento contará coa axuda
da muller, que mostra máis medo que escrúpulos. O comerciante, un vendedor
desconfiado que se deixa levar pola cobiza, acaba enganado cando pensaba que
era el o que estafaba ao cliente. O soinamoina do pastor non é o pasmón que todos
coidaban senón que as pilla voando e resulta ser o máis agudo. E o xuíz, un
burócrata que nin entende nin se preocupa por entender, é un simple boneco que
Patelín manexa a vontade.
A astucia e as mañas de Patelín –comparabeis ás do raposo da literatura
oral e do Roman de Renart- fixo del un arquetipo literario definido. De aí a súa
rápida popularidade: o verbo pateliner ‘enganar con boas falas’ incorporouse de
inmediato á lingua francesa, as edicións da farsa multiplicáronse e apareceron as
inevitabeis imitacións e derivacións. Resultan sintomáticas as repetidas alusións a
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Patelín que fai Rabelais na súa obra, e é de igual xeito revelador que a frase
Revenons à nos moutons! –tirada da delirante escena do tribunal, unha das máis
logradas do teatro cómico – se incorporase axiña ao repertorio de expresións
idiomáticas francesas co sentido de Volvamos ao noso asunto!
Diversos especialistas investigaron o posíbel baseamento histórico do conflito
e a existencia dos personaxes desta farsa, establecendo hipóteses sobre persoas e
eventos reais desa época. Pero hoxe en día –e mesmo poucas décadas despois de
a peza ser escrita- esta cuestión non ten xa maior relevancia para o público. O que
verdadeiramente importa é se a farsa chega coa mesma frescura ao espectador
actual. E ben que chega!
Chega con toda a súa carga de pesimismo e a súa alerta contra o exceso de
confianza nos outros. Chega coa súa visión crítica da Xustiza. E co pequeno consolo
de que ao final o enganador pode resultar enganado, aínda que a vítima non se ve
resarcida, porque o vencedor final é outro enganador. Claro que, se cadra, a
presunta vítima non o era tanto, pois tamén roubaba como podía, e o enganador
que vence ben merece aproveitarse dos que se aproveitaban del. Como vemos, por
riba da farsa hai materia abondo para a reflexión. Nisto, tamén Pathelin é unha
excepción.

A NOSA TRADUCIÓN
En 1983 publicamos no nº 34 dos Cadernos da Escola Dramática Galega a
tradución da Farce de Maître Pathelin baixo o título de A farsa do avogado.
Realizámola a partir do texto publicado por Albert Pauphilet na Bibliothèque de la
Pléiade1, que segue a edición crítica de Richard T. Holbrook. Esa tradución é
basicamente a que presentamos aquí, aínda que a revisamos e fixemos nela
algunhas modificacións, maiormente motivadas polas observacións de André Tissier
na súa edición crítica de 19932.
Na tradución do texto facemos moi poucas supresións e modificacións que
debemos explicar.
Quixemos facer unha tradución totalmente fiel, mais tamén fornecer un texto
apto para representar hoxe en galego. E dado que na obra a localización
xeográfica ten un valor absolutamente marxinal, pareceunos conveniente prescindir
das escasísimas referencias deste tipo que figuran nela. Suprimimos, logo, a alusión
ao pano de Bruxelas (cadro I), ao de Ruán e ao ancho de Bruxelas (cadro II), ao
abade de Yverneaux e aos esforricados de Bayeux (cadro V), etc. Tamén
suprimimos un par de alusións incomprensíbeis na actualidade como o pagamento

1

Albert Pauphilet: Jeux et sapience du Moyen Âge. Paris. Bibliothèque de la Pléiade. NRF, Gallimard,
1960.
2
André Tissier: Recueil de Farces (1450-1550). Tome VII: Maître Pathelin. Textes Littéraires Français.
Genève, Droz, 1993.
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do xogo de dados e da candea que o alumeaba (cadroVII) ou a relación entre a
cabeza pelada e a tolemia (cadro IX).
Canto ao nome dos personaxes, mantemos o de Pedro Patelín (nalgún dos
primeiros manuscritos aparece a grafía Patelin e non Pathelin) e Guillermina, ambos
restituídos en lugar de o avogado ou a muller que aparecían na tradución que
dabamos nos Cadernos. Coidamos necesario subliñar a individualidade destes
personaxes fronte ao anonimato e á xeneralización, máis propios doutras farsas.
Maiormente cando Patelín é xa un arquetipo teatral. Pódese, en troques, prescindir
perfectamente dos nomes Joceaulme e Thibaut que completan os do comerciante o
o pastor. Abonda con Xan e Cordeiriño. En nota ao pé explicamos por que
cambiamos o nome do comerciante, que pasa de ser un Guillerme a ser un Xan.
O que resulta imposíbel de adaptar en galego é o título de Maître que aínda
hoxe conservan en Francia os avogados, xuristas e notarios. Por iso ás veces Maître
Pierre será o señor avogado e outras simplemente o avogado.
Tamén en notas explicamos a nosa adaptación dos idiomas do “delirio” de
Patelín. O noso obxectivo foi o de fornecerlle ao público galego unha referencia
próxima, como tiña o público francés no orixinal.
É precisa, finalmente, unha referencia á cuestión dos pesos e medidas.
Resultaríalle difícil ao público galego de hoxe entender ben o sistema de
moedas que aparece no orixinal. Traducilo literalmente ou trasladalo de xeito
rigoroso complicaría a lectura e distorsionaría moito a representación teatral.
Optamos, en consecuencia, por:
1º) Eliminar as alusións que hoxe son innecesarias e supoñen unha
complicación (paridade entre franc e escu, ambivalencia da denominación parisii,
válida a un tempo para sou de Paris e para denier de Paris, valor de maille, etc.).
2º) Establecer un sistema máis simplificado e próximo a nós baseándonos no
real e no peso. Asignámoslle ao real a función do denier na expresión denier de
Dieu (traducida como real de Deus) pero –procurando conservar a
proporcionalidade orixinal- asignámoslle ao peso o valor económico do denier. Asi,
un escu (que equivalía a 24 sous ou 288 deniers) será na nos tradución 300 pesos,
e os fantásticos 80 escus dos que presume Patelín, sendo 23.040 deniers facémolos
equivaler a 20.000 pesos. Nun e noutro caso redondeamos a cantidade por riba ou
por baixo segundo criterios estilísticos.
Coidamos que o texto resultante, sen perder unha miga, gaña en
proximidade para o público galego de hoxe.
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CADRO I
Na casa de Patelín
PATELIN
A Virxe me valla! Por moito que eu apañe e recolla, non damos xuntado
nada! E mais algún día si que fun avogado!
GUILLERMINA
Por María Santísima, que dis que é boa avogada, velaí o mesmo que eu
estaba a pensar! Mais xa non te teñen nin pola cuarta parte de listo do que te
tiñan antes. Algún día queríante levar todos para gañaren os casos e agora
todos te chaman “picapreitos”.
PATELÍN
E non é por me gabar, pero non hai en terras deste xulgado home máis
sabido ca min non sendo o alcalde.
GUILLERMINA
Tamén che leu no libro do Ciprianillo3 e botou anos para aprender de
crego.
PATELÍN
Dime ti a quen non lle podo tirar con ben o seu preito se eu quero
poñerme. E mais de humanidades nunca aprendín senón un pouquiño. Con
todo, gábome de saber cantar e ler co noso crego tan ben coma se tivese eu
botado na escola tanto tempo como Carlos Magno en España.
GUILLERMINA
E que gañamos con iso? Nin un pataco. Morremos de fame. A nosa
roupa ten máis buracos ca unha peneira e non sabemos como facernos con
outra nova. De que nos vale a túa ciencia?
PATELÍN
Cala, ho, que se quero poñer sentido, ben saberei eu onde atopar roupa
e sombreiros! Se Deus quere, habemos saír desta e logo habemos volver estar
ben. Diaño, Deus traballa en pouco tempo! Se é preciso que bote para adiante
o meu oficio, non vai haber quen me iguale!
GUILLERMINA
E mais non, ho, por Santiago! A enganar ti es mestre, iso seguro!
PATELÍN
Polo Deus que me deu a vida, mestre en avogacía legal!

3

O orixinal emprega grimoire ‘grimorio’ ou ‘libro de maxia’, se cadra en deliberada confusión con
grammaire ‘gramática’
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GUILLERMINA
A fe que non! En enganos. Doume boa, pois que, de certo, sen teres
estudos nin sentido común, pasas por un dos máis agudos da parroquia.
PATELÍN
Non hai quen coñeza coma min a arte de defender preitos.
GUILLERMINA
Deus me asista! A arte de enganar aos outros. Polo menos tes esa sona.
PATELÍN
Esa téñena os que andan vestidos con roupa fina presumindo de seren
avogados sen selo. Mais abonda xa de parola. Quero ir á feira.
GUILLERMINA
Á feira?
PATELÍN
Pois claro, San Xoán me valla!
(Ponse a cantarolar)
“Maruxa, se vas á feira, mira…”4 Non che molesta que eu regatee unha
peza de pano ou algunha cousiña que nos sirva para a casa, ou? Non temos
roupa que poñer.
GUILLERMINA
E se non tes unha cadela…Que vas facer alá?
PATELÍN
Ti non sabes, miña prenda. Se cando volva non traio pano dabondo
para nós os dous, chámame mentireiro. Que cor che gusta máis? Gris? Verde?
Azul? Teño que o saber.
GUILLERMINA
A que poidas. O que leva fiado non escolle.
PATELÍN
(contando polos dedos)
Para ti dúas varas e media, e para min tres…ou mesmo catro, o que ven
sendo…
GUILLERMINA
Contas ben polo alto, pero… quen demo chas vai dar fiadas?

4

O avogado cantarola, segundo a anotación escénica de Holbrook, “A la foire gentille marchande…”Para
a tradución galega seméllanos axitada esa nosa cantiga popular.
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PATELÍN
Que máis che ten? Hanmas fiar de certo. E para devolver no día do
Xuízo, pois antes non ha ser.
GUILLERMINA
Daquela, adiante, meu amigo! O que che fíe vai aviado.
PATELÍN
Hei mercar gris ou verde e, para deixar claro con que cubrirme, tres
cuartos ou unha vara de pano escuro.
GUILLERMINA
E mais, si, ho, Deus me valla! Vai! E bota un grolo se atopas a Xan
Pagano!
PATELÍN
Coida ben de todo.
(Marcha)
GUILLERMINA
Meu Deus, que vendedor lle vai…? Deus queira que non se decate do
choio!
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CADRO II
Na tenda do comerciante.
PATELÍN
Non está? Estráñame ben. Si, por María Santísima, velaí o está, a se
ocupar de panos! Deus o garde!
XAN, COMERCIANTE
Deus lle dea contento!
PATELÍN
Así Deus me axude como tiña eu ganas de velo a vostede! E logo esa
saudiña? San e teso, non si, Xan5?
O COMERCIANTE
Grazas a Deus, si!
PATELÍN
Entón, veña esa man. Como lle vai?
O COMERCIANTE
Moi ben, sempre para o que queira mandar. E a vostede?
PATELÍN
Por San Pedro, coma quen está para servilo a vostede! Daquela todo
marcha ben, ou?
O COMERCIANTE
Pois si, mais os comerciantes nunca fan como quixeran, pódemo crer.
PATELÍN
E logo a mercadoría? Pódese ir vivindo?
O COMERCIANTE
Deus me asista, señor avogado, non lle sei! Isto sempre lle é “Arre!”,
“Adiante!”
PATELÍN
Ai, que home tan sabio era seu pai, que en paz estea! Virxe, bendita,
paréceme mesmo que vostede é el! Exactiño! Que bo comerciante era! E que
listo! Vostede seméllalle coma se fose o seu retrato. Abofé que si! Se algunha

5

O nome do comerciante é no orixinal Guillaume, que ten unha intención satírica xa que ser un
Guillaume viña equivalendo a “ser un parvo, un miñaxoia”. Con esa alusión xoga o autor cando no cadro
V lle fai dicir ao comerciante a propósito do avogado “Et il tient les gens pour des Guillaumes?”. En
galego é posíbel conservar o xogo da alusión se lle damos ao personaxe o nome de Xan.
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vez Deus tivo piedade dunha das súas criaturas, de certo que ha ter perdoado
a súa alma.
O COMERCIANTE
Amén, pola Súa Graza! E que o faga coa nosa cando El dispuxer!
PATELÍN
A fe que me predixo moitas veces e polo miúdo o tempo que vivimos.
Moito me teño lembrado del! Por algo todos o tiñan por un dos bos.
O COMERCIANTE
Sente, meu señor. Non é sen tempo que llo diga, pero eu sonlle así de
educado.
PATELÍN
Polo Corpo Preciosísimo, estou ben! Tiña el…
O COMERCIANTE
Sente, sente! De verdade!
PATELÍN
Con moito gusto.
(Séntase)
“Ai! –dicíame el- Que de maravillas veredes!” Así Deus me salve se hai
fillo que asemelle máis ao seu pai en orellas, nariz, boca e ollos! Vaia queixelo
fendido! É vostede debuxadiño! Tería boa gana de liorta o que lle dixese á nai
de vostede que non é fillo dese pai! Para contar a verdade: non podo entender
como a Natureza, nas súa obras, formou dúas caras tan iguais, unha coa
mesma mancha que a outra. O que! É coma se os cuspiran a vostedes dous
contra a parede, do mesmo xeito e ao mesmo tempo! Non teñen diferenza
ningunha. Pero, meu señor, a boa de Lourenza, a vosa fermosa tía: morreu xa?
O COMERCIANTE
Non, non, diaño!
PATELÍN
Que fermosa a vin! E alta. E tesa. E xeitosa. Pola preciosa Nai de Deus,
vostede seméllalle no porte como feitos os dous de neve! Paréceme que non
hai nesta terra familia con semellanza maior. Mais estou miran… Por Deus Pai!
(Sinalando un espello)
Mírese aí, mire a seu pai! Aseméllalle máis que unha gota de auga! Non
teño dúbida ningunha. O que tal valía aquel mozo! E o bo do home, como fiaba
sempre as cousas a quen llo pedía! Deus o perdoe, ría comigo de moi bo
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gusto a toda hora! Quixera Cristo que o peor deste mundo lle asemellara! Non
habiamos roubarnos nin enganarnos os uns aos outros como facemos!
(Érguese e toca unha peza de pano)
Que pano tan feito! É lixeiro, suave e bonito!
O COMERCIANTE
Mandeino facer así de encarga, coa la das miñas ovellas.
PATELÍN
Ah, moi ben goberna vostede a súa casa! Outramente non sería fillo de
seu pai! O seu corpo non acouga nunca. Sempre a traballar!
O COMERCIANTE
E que lle quere! Hai que lle dar duro se se quer vivir! E cangar co choio.
PATELÍN
(tocando outra peza)
E este tecido de la tinguida? É forte coma o cordobán!
O COMERCIANTE
Élle un pano de primeira. É un tecido moi mesto, pódollo asegurar.
PATELÍN
Pois mire que me gusta de certo, hom. Porque non tiña intención de
mercar pano cando saín da casa. Pola paixón de Noso Señor! Tiña apartados
vinte mil pesos en ouro para devolver un préstamo, pero unha boa parte ha ser
para vostede, xa o estou vendo, pois gústame tanto a cor, que me doe.
O COMERCIANTE
E vanlle aceptar que o resto o pague en moeda?
PATELÍN
Pois claro que si, se eu quero. A min tanto me ten pagar nunha cousa
coma noutra.
(Toca unha terceira peza)
E este que pano é? Canto máis miro para el máis me fai tolear! Vaia,
teño que facer un vestido con el! E outro miña muller!
O COMERCIANTE
Certo que o pano é caro coma a crema, mais hao ter vostede se o
quere! E xa lle van alá dous ou tres mil pesos.
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PATELÍN
Non me importa: custa e vale. Aínda teño eu cartos que non viron pai
nin nai6.
O COMERCIANTE
Deus sexa louvado! Non me desgustarían nada, por San Pedro!
PATELÍN
Arrabeo polo pano este: teño que o levar.
O COMERCIANTE
Pois primeiro cómpreme saber a cantidade que quere. Todo canto pano
teño está á súa disposición. E estaríao igual aínda que vostede non tivese un
pataco.
PATELÍN
Seino ben, e agradézollo.
O COMERCIANTE
Quere deste azul clariño?
PATELÍN
Antes de nada: que me custará a primeira vara? Deus ha ser pagado o
primeiro, como é xusto. Velaí vai un real7. Non fagamos cousa ningunha sen
invocarmos a Deus.
O COMERCIANTE
Abofé que fala vostede coma un home bo, e iso gústame. Quere o meu
último prezo?
PATELÍN
Veña.
O COMERCIANTE
Trescentos pesos a vara.
PATELÍN
Non tal! Trescentos pesos? María Santísima!
O COMERCIANTE
Pola miña alma que foi o que me valeu a min! Cómpreme outro tanto se
vostede o quere!

6

O que o avogado está dicindo é que son cartos que non existen, pero o que o comerciante entende e que
non son cartos herdados dos pais senón gañados.
7
Existía o costume de que, no momento de pechar un trato, o comprador dese unha moeda, o real de
Deus (no orixinal le denier de Dieu) que o vendedor faría chegar á Igrexa para obras de caridade.
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PATELÍN
Arredemo! É de máis!
O COMERCIANTE
Ai, vostede non sabe o que tal subiu o pano! Este inverno morreu o
gando todo, co frío tan grande.
PATELÍN
A douscentos cincuenta! A douscentos cincuenta!
O COMERCIANTE
Pois eu xúrolle que hei ter o que pido! Agarde senón a sábado8 e xa
verá a como vai o prezo da la, que tento abondaba sempre! Pola Madalena
custoume a oito o que antes levaba a catro.
PATELÍN
Polo sangue de Cristo, non discuto máis! Pois que é asi, merco. Veña,
mida.
O COMERCIANTE
Moi ben: canto precisa?
PATELÍN
Tres varas para min, e para ela…ela é grande…dúas e media, que
veñen sendo seis varas, non si? E mais non, que parvo!
O COMERCIANTE
Non falta máis ca media vara para facer as seis xustas.
PATELÍN
Levarei logo as seis, para redondear. Tamén preciso facerme un pucho.
O COMERCIANTE
Colla alá, que imos medir. Hai dabondo.
(Miden xuntos)
Unha, dúas, tres, catro, cinco e seis.
PATELÍN
Por San Pedro, van ben xustiñas!
O COMERCIANTE
Quere que volva medir?
PATELÍN
Non, ho, non. Tanto pode ir un pouco de menos como de máis. A como
sae todo?
8

Era o día en que se adoitaba facer a feira.
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O COMERCIANTE
Ímolo saber agora: a trescentos pesos a vara, as seis fan…mil
oitocentos.
PATELÍN
Entón, meu señor, vaimas fiar un momentiño ata que vostede pase pola
miña casa.
(O comerciante regaña o fociño)
Boh, fiar non, ho! Cólleos vostede de aquí a pouquiño na miña porta! E
se quere que lle pague en ouro tamén o fago!
O COMERCIANTE
A Virxe me valla, teño que dar moita volta para pasar por alá!
PATELÍN
Polo señor San Xil, dende que dicía palabra de evanxeo, nunca a súa
boca outra verdade dixo! Élle ben certo: ten que dar moita volta. Iso é: por
vostede non daría atopado nunca ocasión para vir beber á miña casa, non?
Pois desta ha vir beber!
O COMERCIANTE
Por Santiago, pero se non fago outra cousa máis ca beber! Hei ir, ho,
pero xa se sabe que ameiga, estrearse fiando.
PATELÍN
Abóndalle se eu me estreo pagándolle en ouro? E mais así tamén ha vir
comer, parrulo9, por Deus, que miña muller estao cocendo agora.
O COMERCIANTE
(á parte)
Este home toléame de certo!
(A Patelín)
Vaia indo, veña, que xa vou eu logo e llo levo.
PATELÍN
Nada diso! Como me vai estorbar! Nin chisca! Lévoo debaixo do brazo!

9

A invitación do avogado a comer parrulo semella ter dobre sentido pois a expresión orixinal manger de
l’oye tamén tiña o sentido de “enganar”. Por iso nós poñemos unha coma na frase, que queda así ambigua,
podendo ter un significado literal nunha construción alterada pola aposición, ou unha interpretación
irónica: “ha levar unha boa, vostede que é un parrulo”.
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O COMERCIANTE
Non se moleste: Vale máis que llo leve eu, pola aquela da honradez.
PATELÍN
Santa Madalena me envíe unha desgraza se lle boto a vostede esa
carga! Dixen ben: debaixo do brazo!
(Pon o pano debaixo do vestido)
Hame facer unha bonita chepa. Mira que ben vai! Habemos comer e
beber a pracer na miña casa, antes de que vostede marche.
O COMERCIANTE
Rógolle que me dea o meu diñeiro ao que eu chegue.
PATELÍN
Darei, ho. Ou mellor, non, por Deus! Non llo darei ata que vostede teña
comido a fartar. Gustaríame non ter nunca enriba con que pagarlle. Polo
menós, así viríame probar o viño. O defunto de seu pai, ao pasar, sempre me
dicía: “Ei, compadre!” ou “Que é o que dis?” ou “Que é o que fas?” Mais
vostedes, os ricos, non lles teñen estima aos pobres.
O COMERCIANTE
Polo sangue de Cristo, nós aínda somos máis pobres!
PATELÍN
Si, ho! Adeus, logo! Adeus! Verémonos ao dereitiño onde dixemos. E
habemos beber ben, ho! Pódome gabar diso!
O COMERCIANTE
De acordo. Vaia indo. E non lle esqueza pagarme en ouro!
PATELÍN
(Á parte)
Ouro? Vaites, ho! Ouro! Demontre, eu nunca lle fallei, non! Ouro! Que o
aforquen! Porque, diaño, xa que non mo vendeu no meu prezo e foi no seu,
heille pagar no meu! Quere ouro? Pois ha levar! Deus quixera que non parase
el de correr ata o final do pagamento! San Xoán me valla, había facer el máis
camiño que de aquí a Pamplona!
(Marcha)
O COMERCIANTE
(Só)
Non han ver sol nin lúa en todo o ano os cartos que me dea, non sendo
que mos rouben. Non hai bo comprador que non dea con mellor vendedor.
Ese loubán non é máis ca un pimpín que levou a trescentos pesos a vara
cando é un pano que nin os douscentos vale.
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CADRO III
Na casa de Patelín
PATELÍN
Teño ou non teño?
GUILLERMINA
O que?
PATELÍN
Que foi da túa vella basquiña?
GUILLERMINA
Necesitas que o diga? E que lle queres!
PATELÍN
Nada, nada! Teño ou non teño? Dicíache cousa certa.
(Descobre o pano)
É este o pano?
GULLERMINA
Virxe Santísima! Que o demo me leve se non ven dalgunha falcatruada!
Meu Deus! De onde nos ven o conto este? Ai, ai, ai! Quen o vai pagar?
PATELÍN
Preguntas quen? Xa está pago, por San Xoán! O comerciante que mo
vendeu non che está tolo, miña irmá! Que me aforquen se non che queda
branco coma un saco de xeso! O ruín do monicaco ese pode apertar o cinto!
GUILLERMINA
Que custa, logo?
PATELÍN
Non debo nada. Está pago. Non che preocupe.
GUILLERMINA
Se non levabas diñeiro: como pagaches? Con que cartos?
PATELÍN
E mais levaba, miña señora, polo sangue divino! Levaba un real.

16

GUILLERMINA
Éche boa! Unha obriga ou un recibo é o que fixo o choio! Foi dese xeito
que o tiraches, e cando pase o día sinalado han vir e hannos levar todo o que
temos.
PATELÍN
Polo sangue de Cristo, todo o que traio non me custou máis ca un real!
GUILLERMINA
María bendita! Nada máis ca un real? Imposíbel!
PATELÍN
Pódesme arrincar este ollo se levou ou ha levar máis algo. E xa pode
cantar todo o que queira!
GUILLERMINA
E quen ven sendo el?
PATELÍN
Pois é un que lle chaman Xan, xa que queres sabelo.
GUILLERMINA
E o xeito de o teres por un real? Como lla xogaches?
PATELÍN
Foi polo real de Deus, ao facer o trato. E aínda, se eu aí lle dixese: “Hai
que mollalo!”, con iso xa aforraba o meu real10. O que é forte, ara ben. Deus e
máis el han repartir ese real se lles peta, pois de min non han levar máis nada,
así canten, berren ou parolen.
GUILLERMINA
E, como é que che fiou, el que é tan pouco amigo?
PATELÍN
Por Santa María fermosa, pinteille tan boas armas e brasóns que case
mo deu de regalo! Dicíalle que o defunto de seu pai valera moito. ¡Meu irmán –
díxenlle- que familia tan boa a súa!. É vostede –díxenlle- da casa máis grande
de por aquí”. E poño a Deus por testemuña se non ven da canalla máis ruín de
todo este reino. “Amigo Xan –púxenme eu- moito lle asemella na cara e en
todo ao bo de seu pai”. Deus sabe o que tal o rustrín de gabanzas e o enchín
de cumprimentos falando dos seus panos. “E logo –díxenlle eu- A Virxe me
valla! Que humildiño! Como fiaba as cousas con tanto agarimo! É vostede –
díxenlle- cuspidiño a el!”. E, por iso, teríanlles arrincado os dentes todos ao
babeco do pai e mais ao macaco do fillo antes de que prestasen cousa

10

Podíase pechar o trato botando un grolo, que corría a conta do vendedor (por iso o comerciante di no
cadro II “ Pero non fago máis ca beber!”O avogado prefire pechar o trato co real de Deus, perdendo ese
real para mellor gañar a confianza do comerciante.
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ningunha nin que dixesen unha palabra amábel! Pero tanto falei e chiei, que ao
final deixoume as seis varas.
GUILLERMINA
De certo? Para non llas volver?
PATELÍN
Así o hai que entender. Volver, volverémoslle o diaño!
GUILLERMINA
Iso acórdame o conto do corvo que estaba sentado riba dunha cruz de
dez metros de alto e tiña un queixo no peteiro. Veu un raposo, viu o queixo e
pensou: “Como me farei con el?” Entón púxose por baixo do corpo e díxolle:
“Que corpo máis garrido tes e con que dozura cantas!”. O corvo, coa súa
parvura, oíndo gabar así o seu canto, abriu o peteiro para cantar. Cai o queixo
e o señor raposo vai e trábavolo ben trabado e lévao. É tamén a mesma
cousa, polo que eu vexo, con este pano: ti chapáchesllo con moita panxoliña e
pilláchesllo con boas falas como fixo o raposo co queixo. Collíchesllo con
carantoñas.
PATELÍN
Ha vir comer parrulo, mais velaí o que imos facer: estou seguro de que
ha vir berrar para ter os cartos axiña. Xa eu pensei nun bo amaño: deitareime
no meu leito coma quen está enfermo e, cando veña, haslle dicir: “Ei, fale
baixiño!” e vas laiar poñendo cara triste. “¡Ai! –vas seguir- leva xa enfermo
dous meses” ou “seis semanas”. E se che di: “Que argalladas son esas? Se
acaba de estar comigo agora mesmiño!” poñerástelle: “Ai, non lle é momento
de vir con lerias!”. E déixame a min tocar a gaita, que outra cousa non ha levar.
GUILLERMINA
Abofé que hei facer ben o arremedo, mais se a xustiza te volve pillar,
sospeito que desta vez has levar o dobre do que a outra!
PATELÍN
Está calada, que eu ben sei o que fago! Hai que facer como eu digo!
GUILLERMINA
Polo amor de Deus, lémbrate do sábado en que te puxeron na picota!
Ben sabes que todo o mundo che veu berrar polas túas trampulladas!
PATELÍN
Déixate de baduar, vai vir e non temos conta do tempo! Temos que
quedar co pano ese. Voume deitar.
GUILLERMINA
Veña logo.
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PATELÍN
E que non se che ocorra rir!
GUILLERMINA
Nada, ho, hei chorar a fío!
PATELÍN
Temos que ser firmes se non queremos que se decate do choio.

19

CADRO IV
Na tenda do vendedor de panos
O COMERCIANTE
Paréceme que xa é tempo de beber un grolo e marchar. Ai, non! Teño
que ir beber e comer parrulo na casa do avogado e alá hei cobrar os meus
cartiños. Polo menos vou darme unha encherola sen pagar nin cadela! Voume,
que xa non dou vendido máis nada.
(Chega diante da casa de Patelín)

20

CADRO V
Diante, e despois dentro da casa de Patelín.
O COMERCIANTE
Ei, señor avogado!
GUILLERMINA
(entreabrindo a porta)
Ai, meu señor, por Deus, se quere algo fale máis baixo!
O COMERCIANTE
Deus a garde, miña señora.
GUILLERMINA
Ei, máis baixo!
O COMERCIANTE
O que?
GUILLERMINA
Pola miña alma que…!
O COMERCIANTE
Onde está el?
GUILLERMINA
O pobre! Onde ha estar!
O COMERCIANTE
O… Quen?
GUILLERMINA
Ai, non dixen ben, meu señor! Onde está? Ben quixera eu que Deus
nolo dixera! Segue no mesmo sitio, o pobriño mártir. Once semanas sen
rebulir.
O COMERCIANTE
De quen…?
GUILLERMINA
Perdón, non me atrevo a falar alto. Coido que está a descansar.
Adurmiñouse un pouco. Ai, estalle tan abatidiño, o pobre del!
O COMERCIANTE
Quen?

21

GUILLERMINA
O avogado.
O COMERCIANTE
O que? E logo non me veu coller seis varas de pano hai un pouquiño?
GUILLERMINA
Quen? El?
O COMERCIANTE
Acaba de vir. Inda non hai dez minutos. Mais…Diaño, solte xa, que me
estou demorando moito! Veña, sen máis músicas, os meus cartos!
GUILLERMINA
EI, non me veña con lerias, que non lle é momento!
O COMERCIANTE
Pois iso, os meus cartos! Vostede tolea ou como é? Perténceme mil
oitocentos pesos.
GUILLERMINA
Oíu, Xan, isto non lle é un manicomio! Chúfase de min? Váialles con
esas chafalladas aos pasmóns da súa caste, que é con quen lle gustaría a
vostede xogar!
O COMERCIANTE
Que o demo me leve se non marcho cos meus cartos!
GUILLERMINA
Ai, meu señor, os mais non lle temos tanta gana de contos nin de parola
coma vostede!
O COMERCIANTE
Escoite: déixeseme de enredos e chámeme por favor ao avogado.
GUILLERMINA
Mal raio que o parta! Imos estar así todo o día, ou?
O COMERCIANTE
Pero é ou non é esta a casa do avogado Patelín?
GUILLERMINA
Si, hom, pero oxalá tolee, vostede!(Eu non, meigas fóra!) Fale baixo!
O COMERCIANTE
Arredemo, seica non podo preguntalo, logo?
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GUILLERMINA
Deus me asista, baixo, se non quere que esperte!
O COMERCIANTE
Como de baixo? Quere que lle fale na orella? Ou no fondo do pozo? Ou
da bodega?
GUILLERMINA
Ai, Deus, que lingoreteiro! O seu xeito é berrar sempre!
O COMERCIANTE
Arrediaño! Agora me decato, se vostede quere que fale baixo…Pero,
oíu, é que a min non me aprenderon para estas discusións. O certo é que o
avogado colleu seis varas de pano hoxe.
GUILLERMINA
(subindo a voz)
Pero que é iso? Todo o día así? Que o demo me leve! Vamos! O que?
Coller? Ai, meu señor, oxalá aforcasen aos que menten! Está o pobriño tan mal
que non saíu da cama dende hai once semanas. E venme vostede con
argalladas! Non lle é cousa de vir con iso agora! Váiseme marchar da miña
casa, pola paixón de Cristo! Ai, coitada de min!
O COMERCIANTE
Dicíame que falase baixo e agora, o que tal berra vostede!
GUILLERMINA
(baixo)
É vostede, pola miña alma, que non fai máis ca armar liorta!
O COMERCIANTE
Escoite, para que marche ao dereito, déame…
GUILLERMINA
(esquecendo de novo e berrando)
Vai falar baixo, ou como é?
O COMERCIANTE
Pero se é vostede mesma quen o vai espertar! Polos cravos de Cristo,
fala catro veces máis alto ca min! Dígolle que me solte xa…!
GUILLERMINA
Que é iso? Seica está bébedo ou fáltalle o siso? Deus pais noso!
O COMERCIANTE
Bébedo? Esa si que é boa! Que San Pedro lla teña en conta!
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GUILLERMINA
Ai, ai, ai, máis baixo!
O COMERCIANTE
Polas seis varas de pano –que a San Xurxo lle praza- sonlle, señora…
GUILLERMINA
Si, ho, estanllo a fabricar! E a quen llo deu vostede?
O COMERCIANTE
A el mesmiño
GUILLERMINA
El tenllo ben lonxe, o pano! Ai, que desgraza! Non se dá movido. Non
vai vestir el xa roupa ningunha. Non precisa outro pano non sendo o branco.
Non ha marchar de onde está se non é cos pés para diante!
O COMERCIANTE
Será desde que o día abriu, porque abofé que eu lle falei.
GUILLERMINA
(Con voz aguda)
Ten vostede a voz tan alta! Fale baixo, por caridade!
O COMERCIANTE
Maldita! Ve como é vostede? Polo sangue de Cristo, este si que é un
mal paso! Se me pagase marchaba ao dereitiño.
(Á parte)
Deus me valla. Sempre que fiei tenme pasado o mesmo!
PATELÍN
(deitado)
Guillermina! Un pouco de auga de rosa! Érgueme e ponme un cabezal
debaixo do lombo! Carafio, a quen lle falo! A xerra! De beber! Dáme fregas nos
pés!
O COMERCIANTE
Estouno oíndo.
GUILLERMINA
E mais si.
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PATELÍN
Ai condenada, ven para aquí! Mandeiche abrir as fiestras? Venme
arroupar! Bota para fóra esa xente moura!11Marmará, carimarí, carimará!
Tráemos! Trae!
GUILLERMINA
O que? Moito reboles! Seica perdiches o siso?
PATELÍN
Non ves o que sinto?
(Axítase)
Velaí vai voando un frade negro! Agárrao e ponlle unha estola! Pilla ese
gato! Píllao! Como sobe!
GUILLERMINA
O que! Non tes vergoña? E, por Deus, xa remexiches dabondo!
PATELÍN
(volvendo caír esgotado)
Estes médicos matáronme coas mesturas que me fixeron beber. E mais
ten un que crer neles. Traballan en nós como se fósemos de cera.
GUILLERMINA
(ao comerciante)
Ai, ai, veña velo, meu señor! Estalle tan maliño!
O COMERCIANTE
(entra)
Está enfermo a conciencia? Pois será des que volveu da feira.
GUILLERMINA
Da feira?
O COMERCIANTE
Pois si, por San Xoán, ben coido que estivo nela!
(A Patelín)
Cómprenme os cartos que lle fiei, señor avogado!
PATELÍN
(finxindo que toma ao comerciante por un médico)
Ai, doutor, boteille dúas cagadiñas máis duras ca a pedra! Negras e
redondas coma dúas boliñas! E poñerei outra lavativa?
11

Patelín finxe ver, no seu delirio, xente moura (demos), un frade negro (un bruxo) e un gato (animal
diabólico). Por iso emprega un presunto exorcismo (“Marmará…”) e pide que escorrenten o demo cunha
estola.
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O COMERCIANTE
Eu que sei! A min que me di? Eu quero os meus mil oitocentos pesos
PATELÍN
A estes tres anacos negros e puntiagudos chámalle vostede pílulas?
Derramáronme as queixadas todas! Por Deus, non me faga tomar máis
ningunha, doutor! Ah, non lle hai cousa máis agre! Fixéronme devolver todo!
O COMERCIANTE
Non fixeron, non! Pola alma de meu pai, que os meus mil oitocentos
pesos non mos devolveu!
GUILLERMINA
Oxalá aforquen a xente tan cismona! Váiseme ir, por todos os demos,
xa que por Deus non pode ser!
O COMERCIANTE
Polo Deus que me fixo nacer, habemos ver se eu non teño o meu pano
ou os mil oitocentos pesos antes de rematar!
PATELÍN
E a miña urina: anúncialle que vou morrer? Ai, ai, por Deus, por moito
que dure este mal paso, non quero deixar este mundo!
GUILLERMINA
(ao comerciante)
Marche xa! Non ve o mal que lle fai rompéndolle a cabeza?
O COMERCIANTE
Que Noso Señor se enfade! Dígame, logo: Parécelle ben que eu perda
seis varas de pano?
PATELÍN
Se dese aclarado a miña merda, doutor…estalle tan, tan dura, que non
sei como aínda duro eu cando vai saíndo do fondo.
O COMERCIANTE
Quero os meus cartiños, que pola axuda de San Pedro de Roma…!
GUILLERMINA
(ao comerciante)
Ai, moito atormenta a este home! Como pode vostede ser tan árdigo?
Ben ve que el coida que vostede é médico. Ai, o pobre cristián ten má sorte
abondo! Once semanas seguidas, que leva aí o pobriño!
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O COMERCIANTE
Polo sangue de Cristo, non sei como lle veu esa desgraza, pois no día
de hoxe veu onda min e fixemos trato xuntos! Polo menos paréceme iso. Ou
xa non sei como é!
GUILLERMINA
A Virxe me valla, meu homiño, fállalle a memoria! Fágame caso, vaia sen
máis descansar un pouco. Moita xente podería dar en falar que vostede ven
por aquí por min. Marche, que os médicos han chegar decontadiño!
O COMERCIANTE
Non me preocupa que pensen mal, pois eu non penso niso.
(Á parte)
Deus que me fixo! Cheguei a este punto?
(Á muller)
Pola Santa Face, eu coidaba que…!
GUILLERMINA
Outra volta?
O COMERCIANTE
E non ten un parrulo cociñándose no lume?
GUILLERMINA
Érache boa! Ai, non, meu señor, esa non lle é comida para enfermos!
Coma vostede os seus parrulos sen nos vir facer macacadas a nós! A fe que é
ben arrichado, ho!
O COMERCIANTE
Rógolle que non se anoxe, pois de certo que eu coidaba que…
GUILLERMINA
Outra?
O COMERCIANTE
Polo Santo Sacramento! Adeus!
(Á parte)
Arredemo, vouno saber agora! Ben sei que teño seis varas de pano
nunha peza, mais a muller esta faime cachizas o entendemento todo…
Levounas de certo!... Non, demontre, non levou! Iso non casa: vin a Morte que
o viña pinchar… ou el está a arremedar… E mais si que as levou! Colleunas a
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feito e púxoas debaixo do brazo… Pola Virxe fermosa, non as levou!... Xa non
sei se non estarei a soñar!... Mais na miña vida deixei, nin durmindo nin
esperto, que ninguén me levase do meu pano por moito ben que me tivese
feito. Non, nunca as eu daría fiadas!... Levou tal, polo sangue de Cristo… Non,
non levou, pola paixón de Noso Señor! Seguro que non as levou!... Mais que é
o que digo! Levou tal, polo sangue da Virxe bendita!... O demo me leve se sei
quen dos dous conta a verdade, se eles ou eu! Non vexo miga!
(Sae)
PATELÍN
(baixiño)
Foise?
GUILLERMINA
Cala. Estou a oír un non sei que que vai rosmando. Marcha fungando
tanto que mesmo parece que soña.
PATELÍN
Non é tempo de me erguer xa? Que xustiño chegou!
GUILLERMINA
Non sei se non che volverá aínda.
(Patelín quérese erguer)
Non, demontre, non rebolas aínda! Viríase todo abaixo se te atopase a
pé
PATELÍN
Por San Xurxo, que boíño se volveu, el que é tan descrido! A esta hora
acáille el mellor a un mosteiro do que lle podería caír un crucifixo!
GUILLERMINA
Recoiro! Nunca en pote tan negro e tan feo caiu mellor lardo enriba dos
chícharos! Arredemo, el que nunca daba nada no domingo12!
(Ri)
PATELÍN
Por Deus, non rías! Se volvese poderíanos facer ben mal! E teño para
min que ha volver!
GUILLERMINA
Xúroche que aguantará sen rir quen queira, pero o que son eu non dou
aguantado!
12

Enténdese: “na misa”.
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O COMERCIANTE
Polo santo sol que raiola no ceo, vou volver á casa dese avogado de
auga doce! Por moito que roñen! Ai, Deus, que bo pagador de préstamos que
lles fixeran aos seus parentes e parentas! E mais San Pedro me asista como
ten el o meu pano, o moi trampón e enganador! Deillo aquí mesmo, neste
lugar!
GUILLERMINA
Cando me acorda a cara que puña ao te mirar, dáme a risa! Con que
pulo reclamaba!
PATELÍN
Cala, ridora! Arrenego! (Nunca tal faga!) Se te chega a oír non nos
quedaría senón fuxir, de tan salvaxe como é!
O COMERCIANTE
(na rúa)
Este avogaducho que non sabe máis ca tres leccións e tres salmos
coida que os outros son uns Xans! Ben merece que o aforquen! Arrenego, ten
o meu pano e estivo a me facer todo un xogo!
(Volve para a casa de Patelín)
Ei, señora! Para onde escapou?
GUILLERMINA
(baixiño)
Xúroche que me oíu! Semella estar enrabiado!
PATELÍN
(baixiño)
Farei coma quen delira. Vai alá.
GUILLERMINA
(abrindo)
Moito berra!
O COMERCIANTE
Alabado! Está a rir! Veña, os meus cartos!
GUILLERMINA
María Santísima! De que coida que río? Non hai outra máis triste ca min
na festa! El váiseme! Nunca tal treboada nin tal frenesí terá oído vostede! Aínda
está a delirar: soña, canta, baralla e chafulla linguas e mais linguas! Non vai
durar nin media hora máis! Por esta miña almiña río e choro a un tempo!
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O COMERCIANTE
Eu non lle sei que rir nin que chorar é: o que quero é que me pague.
GUILLERMINA
O que? Desvaría? Volve outra vez coa súa leria?
O COMERCIANTE
Non vin que me servisen con esas palabras cando vendín o meu pano!
Ou é que me quere facer tomar o cú polas témporas?
PATELÍN
(delirando)
Arriba, veña! A raíña das guitarras, achegádema axiña! Xa sei que pariu
vintecatro guitarriños. Teño que ser eu o padriño!
GUILLERMINA
Ai, compañeiriño, pensa en Deus pai e non en guitarras!
O COMERCIANTE
Ei! Con que andrómenas me veñen agora? Páguenme no intre, en ouro
ou en cartos, o pano que me levaron!
GUILLERMINA
Que demo! Xa se enganou unha vez. Non lle é abondo?
O COMERCIANTE
Sabe o que pasa, miña señora?... (Deus me asista, non vexo en que me
enganei!)…Mais o que, ho, son os cartos ou a forca!...Que mal lles fago eu con
vir aquí pedir o que é meu? Queira San Pedro de Roma que…!
GUILLERMINA
Ai, ai, moito atormenta a este home! Ben lle noto na cara que vostede
non está no seu siso! Malpocada de min, se tivese axuda habíao de atar! Está
vostede toliño de a feito!
O COMERCIANTE
Arrabeo porque non teño o meu diñeiro!
GUILLERMINA
Ah, que parvada! Persígnese! Alabado! Faga o sinal da cruz!
O COMERCIANTE
O demo me leve se dou fiado no ano todo!
(Patelín axítase)
Que enfermo está!
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PATELÍN
Mare de Déu coronada, jo vull per fe, m’en anar13. Arrenec! Ultra el mar!
Pels cravos de Cristo! Non digo miqueta!
(Amostrando o comerciante)
Aquest fa bruit i no dá res! No carrillonis I marxa aviat! I no me sonis els
cartos!
(Ao comerciante)
Entendeume, meu curmán?
GUILLERMINA
Tiña un tío catalán. Un irmán da muller de seu tío. Ha ser por iso polo
que chapurrea o catalán.
O COMERCIANTE
Que diaño, veuse ás agachadas con todo o meu pano debaixo do
brazo!
PATELÍN
(A Guillermina)
Veña acá doce dama. Que é o que quer esta sapallada? Fóra! Atrás,
monte de merda!
(Envólvese na súa manta)
Veña, aína! Quiérome facer cura! I que el diablu pueda estar en esta
viella casa rectoral! I tien el cura que rir cuando debería estar a cantar misa!
GUILLERMINA
Ai, ai, ai! Estalle chegando a hora do último sacramento!
O COMERCIANTE
Mais: como fala asturiano? De onde lle ven esa fachenda?
GUILLERMINA
Súa nai era asturiana, por iso el fala agora así.

13

Comeza aquí o “delirio lingüístico” de Patelín. No orixinal chapurrea distintas linguas e dialectos
(occitano, picardo, flamengo, normando, bretón, lorenés e latín macarrónico) que nós substituímos por
catalán, asturiano, flamengo, portugués, éuscaro, leonés e latín macarrónico. O motivo de deixarmos tal
cal o texto en pretendido flamengo é a súa función de incomprensibilidade e mais o non estar sinalada no
diálogo entre os personaxes a filiación lingüística dese anaco. Só daremos a tradución do texto basco e
latino, pois os outros son transparentes.
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PATELÍN
(ao comerciante)
De onde ves, choqueiro de entroido? Vuacarme, liefe gode man; etbelic
beq igluhe golan; Henrien, Henrien, conselapen; ych salgneb nede que
maignen; grile, grile, scohehonden; zilop, zilop en mon que bouden; disticlien
unen den versen; mat groet festal ou truit denhersen; en vuacte vuile comme
trie. Cha, a beber, veña! Quoy act semigot yaue, con unha chisca de auga,
vuste vuille, polo orballo, e chamade axiña o crego para me confesar.
O COMERCIANTE
Que quere dicir iso? Non vai deixar de falar en distintas linguas? Eu
iríame, se me desen polo menos unha prenda, ou os meus cartos.
GUILLERMINA
Pola paixón de Cristo, coitada de min! É vostede un home ben estraño.
Que é o quere? Non sei como é tan testudo!
PATELÍN
Do diabo! Os meus colhões são peludos. Semelham lagartas ou abelhas
de mel. Olhe para mim.
(Axítase)
Que coisa ataca o meu cu? É uma vaca? Uma mosca? Um caracol?
O COMERCIANTE
Non sei como pode dar falado tanto!
(Patelín axítase)
Ah, tolea!
GUILLERMINA
O que lle aprendeu na escola era de familia que viña de Portugal, así é
que ao final acórdalle.
(Patelín dá boqueadas)
Vaise!
O COMERCIANTE
Ai, María Santísima, é o soño máis grande no que fun caír nunca!
Endexamáis tería dúbida ningunha de que o vira hoxe na feira!
GUILLERMINA
Cría tal cousa?
O COMERCIANTE
A fe que si, por Santiago, mais boa conta me dou do contrario!
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PATELÍN
(fai coma quen escoita)
E un burro o que ornea?
(Ao comerciante)
Que marche logo, que marche! Meu curmán, eles han estar ben
preocupados o día en que eu non te volva ver. Téñote que odiar pois
fixéchesme unha boa trampullada. Non fas máis ca enganos.
(Delirando)
Gizon da emakume batzuek egon-gelan exerita daude14.
GUILLERMINA
Deus te valla!
PATELÍN
Arin ibilli zaite, berandu da-ta. Mendietako zugaitzak aundiak dira.
Astelena, asteartea, asteazkena, osteguna, ostirala, larunbata, igandea. Txori
txikia, aberi txikia. Aita ikusi det; ama ez det ikusi. Etxeteako ateak zurezkoaz
dira.
O COMERCIANTE
(a Guillermina)
Ai, por Deus, escóiteme iso! Vaise! Como chouquelea! Pero que demo é
o que chafulla? Virxe Santa, como gurgulla! Polo corpo de Cristo, borboriña
tanto as palabras que non se lle entende nada! Non fala en cristián nin en
lingua ningunha!
GUILLERMINA
É que a nai de seu pai era basca. Está morrendo. Iso demóstranos que
precisa os derradeiros sacramentos.
PATELÍN
(ao comerciante)
Mintes, perbobu. Deus te dea malas nueches. Non vales nin unha
estera. Vaite de aí, parvín. Ven beber e dame un grau de pera. Faste o llistu,
eh? Ya verás tu como eu lo bebu. Llos aldeanos sempre tan bobus. Et bona
dies sit vobis, magister amantissime, pater reverendissime. Quomodo brulis?
Que nova? Parisius non sunt ova; quid petit ille mercator? Dicat sibi quod
14

Os dous textos bretóns son unha longa maldición. Nós acudimos a unha serie de frases inconexas en
euskera (“Varios homes e mulleres están sentados na sala de espera. Anda axiña, porque é tarde. As
árbores dos montes son grandes. Luns, martes, mércores, xoves, venres, sábado, domingo. Paxaro
pequeno, canto pequeno. Vin ao pai, á nai non a vin. As portas da casa son de madeira”) pois o
importante do anaco –bretón ou euskera- é dar pé á réplica “Non fala en cristián nin en lingua
ningunha!”.
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trufator, ille quid in lecto jacet, vult ei dare, si placet, de oca ad comedendum.
Si sit bona ad edendum, pete tibi sine mora15.
GUILLERMINA
Inda ha morrer falando. Como bota escuma! Non ve o que tal estima o
divino? A súa vida váiselle e eu vou quedar pobre e coitada!
O COMERCIANTE
(á parte)
Sería ben que eu marchase antes de que el dera o paso..
(A Guillermina)
Igual á hora de morrer quere dicirlle a vostede algún segredo, se é que o
ten, e se eu estou non pode. Tenme que perdoar, pois xúrolle por esta miña
alma que eu coidaba que el tiña o pano. Adeus, miña señora, pídolle perdón
por Deus.
GUILLERMINA
(levándoo á porta)
Que este día sexa bendito para vostede e mais esta pobre doída!
O COMERCIANTE
(á parte)
Por Santa María fermosa, nunca tan pasmado estiven, que eu acorde! O
demo, por en vez del, colleu o pano para me tentar. Alabado! Que nunca dea
atentado contra min! E, pois que é así, douno por Deus a quen o colleu.
(Marcha)
PATELÍN
(baixando da cama nun brinco)
Adiante!
(A Guillermina)
Aprendinche ben como se fai? Velaí vai o bo do Xan! Cantas pequenas
conclusións non leva na súa cachola! Moitas visións vai ter esta noite cando
estea deitado!
GUILLERMINA
Como se deixou pillar! Fixen ben o meu deber, non si?

15

Latín macarrónico no que o avogado se mete co comerciante: “Que teña un bo dia, mestre amantísimo,
padre reverendísimo. Como ardes? Que hai de novo? En París non están os ovos. Que pide ese
comerciante? Que se diga a si mesmo que o pillo ese que está deitado no leito quere darlle, se lle peta,
parrulo para comer. Se está bo para comer, pide sen demora”.
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PATELÍN
Polo corpo de Cristo, a fe que foi un traballo ben bo! Cando menos
procurámonos pano dabondo para nos vestir.
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CADRO VI
Na tenda do comerciante
O COMERCIANTE
Arredemo, todos me enchen de mentiras, todos me levan o que eu teño
e pillan o que poden! Son o rei dos malpocados: mesmo os pastores me fan
falcatruadas! Agora o meu, e iso que eu non lle fixen máis ca ben, burlouse de
min como dun pasmón. Pois, vállame a Virxe coroada, ha vir baixarse aos
meus pés!
CORDEIRIÑO, PASTOR
Deus lle dea un día bendito e mais un bo serán, meu amo!
O COMERCIANTE
Ah! Estás aí, golfo merdento? Que criado tan bo es! Pero bo non sei
para o que!
O PASTOR
Vostede desculpe, meu amo, que non quero molestalo, mais un deses
alguacís que andan por aí véuseme todo excitado e díxome…Ai, xa non me
acorda ben o que!... Faloume de vostede, meu amo, e de non sei que
citación… O que son eu, que María Santísima me asista! Non entendo nin
pouco nin moito!...Mesturoume todo revolto “ovellas” con “debendo
comparecer”… E díxome, meu amo, que vostede erguera o puño para pelexar
contra miña.
O COMERCIANTE
Así Deus bote a correr sobre de min o diluvio e a tempestade se é que
non te dou collido polo fociño e levado agora mesmo de diante do xuíz! A fe
que non me has volver matar animal ningún! Hache lembrar! Hasme volver dun
xeito ou doutro as seis varas…ou digo, o prezo dos meus animais e o dano
que me fixeches dende hai dez anos!
O PASTOR
Non lles crea ás más linguas, meu amo. Pola miña almiña que…!
O COMERCIANTE
E, pola Señora á que se lle reza, que me has volver sábado as miñas
seis varas de pano…digo, o que tiraches dos meus animais!
O PASTOR
Que pano? Ai, meu señor, coido que vostede está encarraxado por
outra cousa! Por San Antoniño16, meu amo, non son quen de dar fala ningunha
ao para vostede!
16

Substituímos o santo do texto orixinal (Saint Loup, patrón dos pastores) por outro moi venerado no
campo galego: San Antón.

36

O COMERCIANTE
Déixame en paz! Vaite e ten en conta a citación, se che parece!
O PASTOR
Señor, cheguemos a un acordo, por favor, e déixeme de preitos!
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CADRO VII
Na casa de Patelín
O PASTOR
(peta na porta)
Hai alguén?
PATELÍN
(baixiño)
Que me aforquen se non é el que volve!
GUILLERMINA
(baixiño)
Queira San Xurxo que non! Iríanos ben mal, se así fose!
O PASTOR
Deus os acompañe e bendiga!
PATELÍN
(saíndo da casa)
Deus te garde, compañeiro! E logo, que queres?
O PASTOR
Vanme enganchar se falto á citación, meu señor, “debendo comparecer”,
e, se fai o favor, señor avogado, ha vir vostede defender a miña causa, que eu
non lle entendo nada diso. E, inda que me vexa mal vestido, heille pagar ben.
PATELÍN
Ven logo.Achégate e dime: que es ti, demandante ou demandado?
O PASTOR
Teño un asunto cun pillabán…enténdame ben, señor avogado,...ao que
lle levei pacer moito tempo as ovellas e mais tamén llas gardei. Xúrolle que me
pagaba tan pouco que…Cóntollo todo?
PATELÍN
Demontre, pois claro! Ao seu conselleiro hai que llo dicir todo!
O PASTOR
Ben certo é, señor, que eu mallei tanto nelas que algunhas se
desmaiaron moitas veces e cairon mortas, por moita saúde que tivesen.
Despois, para que el non me reprendese, eu facíalle crer que morreran da
morriña do gando. “Ah! –ponse el- Non a mestures coas outras. Tira con ela”.
“Con moito gusto” –digo eu. Mais facíao por outro camiño, pois -San Xoán me
valla!- como lles sabía a enfermidade eu comíaas. Que quere que lle diga?
Seguín mallando e matando en tantas que el acabou por se decatar e, cando
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viu que o enganara - Deus me asista!- fíxome espiar. Xa sabe que berran
moito cando… xa me entende! Así é que me pillaron coas mans na masa, non
o podo negar… E eu viña lle pedir – polo que é de meu inda teño uns cartiñosque nós os dous lla xogaramos ben. Comprendo que el ten o choio fácil, mais
vostede ha dar topado o xeito de llo virar en contra, se é que quere.
PATELÍN
A fe que has estar contento, ho! E que me has dar se lle tiro o dereito ao
teu contrario e te poño libre?
O PASTOR
Non lle hei pagar en moeda pequena senón en ouro.
PATELÍN
Has saír ben, daquela, aínda que o choio estivese o dobre de mal.
Canto máis difícil é, antes o eu boto abaixo, se quero poñerme! Has escoitar a
miña parola, ao que el presente a súa demanda! Achégate aquí -polo santo
sangue de Cristo!- que che quero preguntar… ti es pillo abondo para
comprenderes a astucia… Como é que te chaman?
O PASTOR
Por San Amaro, chámanme Cordeiriño!
PATELÍN
E…Cordeiriño: teslle papado moito año novo ao teu amo?
O PASTOR
Abofé, ho! Se cadra comín máis de trinta en tres anos!
PATELÍN
Ven sendo unha renda de dez no ano.
(Á parte)
Heilla xogar ben.
(Alto)
E pensas que dará atopado axiña alguén para probar o acontecido? É o
principal do preito.
O PASTOR
Probar, señor? A Virxe me valla e mais todos os santos do ceo! Por
cada un que el busque ha atopar dez dispostos a declarar contra miña!
PATELÍN
Pois iso desfaiche o teu xogo. Velaí o que pensei: vou facer coma quen
non son dos teus nin te vin nunca de diante.
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O PASTOR
Non faga tal, Santo Deus!
PATELÍN
Non, ho, non é nada! Velaí o que convén: se ti falas, hante pillar a cada
palabra que digas, e con esas confesións levábate o demo. Velaí, entón o que
habemos facer: des que te chamen para compareceres diante do xuíz, ti non
has responder cousa ningunha senón “Meee!” a todo o que che digan. E se te
insultan dicindo: “Ei, ti, cornudo cheirento! Deus che traia mal ano, lampantín!
Estás a te burlar da Xustiza?” ti di “Meee!”. “Ah¡ -poñereime eu- É parviño!
Coida que está a falar co seu gando!”. E, mesmo que che rompesen a cabeza,
que ningunha outra cousa saia da túa boca! Gárdate ben!
O PASTOR
Gardarei, si señor, que ben me interesa. E heino facer de maravilla:
Prométollo e asegúrollo!
PATELÍN
Lémbrate: tente ben firme! Mesmo a min, que che diga unha cousa ou
outra, non me respondas máis ca iso.
O PASTOR
Eu? Non, ho, xúrollo por estas! Tolo estaría se lle dixese hoxe outra
cousa a vostede ou a calquera! Por moito que me falen, non hei dicir senón a
palabra que vostede me aprendeu!
PATELÍN
Por San Xoán, así habemos pillar ao contrario pola trampa! Mais fai
tamén que ao remate eu me poña contento coa túa paga!
O PASTOR
Doulle a palabra, señor! Se non é así, non volva fiar en min! Pero, faga o
favor, míreme axiña polo meu choíño!
PATELÍN
Virxe Santa, para min que o xuíz xa ha estar sentado, pois sempre vai ás
seis ou por aí! Vaite ao dereitiño despois de min. Non podemos ir os dous
xuntos de camiño.
O PASTOR
Ten razón. Para que non se vexa que é o meu avogado!
PATELÍN
María Santísima! E ten boa conta de me pagares con fartura!
O PASTOR
De certo, señor, doulle a palabra!
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PATELÍN
(só)
Ai, demo, inda que non chova, polo menos vai pingando! Para un
peixiño inda hei ter. Uns bos pesiños heillos chapar, se todo vai ben.
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CADRO VIII
No tribunal
PATELÍN
(saúda ao xuíz)
Boa tarde, señoría! Deus lle dea un bo estrear e mais todo o que
vostede degora!
O XUÍZ
Benvido sexa, cúbrase logo e sente acolá!
PATELÍN
Diaño, estou ben aquí, se non lle importa! Aquí estou máis a xeito.
O XUÍZ
Se hai algún preito, vamos axiña, para eu poder marchar rápido.
O COMERCIANTE
O meu avogado ven de contadiño. Estalle acabando o que facía e, se a
vostede lle prouguese, señoría, poderiamos agardalo.
O XUÍZ
Arredemo, teño que ir xulgar a outros lados! Se a súa parte está
presente, comece sen agardar máis. Ou seica non é vostede o demandante?
O COMERCIANTE
Son, si, señoría.
O XUÍZ
E onde está o demandado? Está presente en persoa?
O COMERCIANTE
(amostrando o pastor)
Está. Velaí o ten, ben caladiño. Sabe Deus o que está a pensar.
O XUÍZ
Pois, se están os dous presentes, expoña a súa demanda17.
O COMERCIANTE
Velaí vai, logo: o certo, señoría, é que eu, por Deus e en caridade,
alimentei este home cando era neno. E, ao que foi pillando forza para ir ao
campo levar o gando, fíxeno meu pastor e encomendeille os meus animais.
Pero, tan verdade como que vostede está aí sentado, señor xuíz, é que me fixo
tal matanza nas ovellas e nos carneiros, que sen falta…

17

Nestes procesos non era obrigada a presenza do avogado para representar as partes (demandante ou
demandado).
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O XUÍZ
Imos ver: vostede non lle pagaba?
PATELÍN
Velaí, porque se lla xogou a facelo traballar sen lle pagar…
O COMERCIANTE
(recoñecendo a Patelín)
O demo me coma se non é vostede! Vostede mesmiño!
(Patelín esconde a cara coa man)
O XUÍZ
Como é que pon a man na cara, avogado? Seica lle doen as moas’
PATELÍN
Si, danme tal guerra que nunca tan enrabiado estiven! Nin a levantar a
cabeza me atrevo! Ordene proceder, señoría, por Deus.
O XUÍZ
(ao comerciante)
Veña. Acabe a exposición! Adiante, conclusións claras!
O COMERCIANTE
Pola cruz de Cristo, de certo que é el e non outro!
(A Patelín)
Foi a vostede a quen lle vendín seis varas de pano, señor avogado!
O XUÍZ
(a Patelín)
Que é que di de pano?
PATELÍN
Divaga: quere volver ao seu discurso e non dá atopado. Como non foi
aprendido niso!
O COMERCIANTE
(ao xuíz)
Polo Santísimo sangue, que me aforquen se foi outro o que me levou o
pano!

43

PATELÍN
Moi lonxe vai o loubán para adornar a acusación! O moi rebelde quere
dicir que o seu pastor vendera a la coa que fixeron o pano da miña roupa. Ben
o entendín eu! Así di que o outro lle rouba e que lle ripou a la das ovellas.
O COMERCIANTE
(ao avogado)
Ruín semana me mande Deus se vostede non as ten!
O XUÍZ
Paz, polo Demo, déixese de barallar! Non pode volver ao seu discurso
sen lle vir ao tribunal con esas lerias?
PATELÍN
(rindo)
Vaime mal se non río: está tan apurado que xa non sabe por onde ía.
Temos que volver encamiñalo nós.
O XUÍZ
(ao comerciante)
Veña, volvamos a eses carneiros! Que foi deles?
O COMERCIANTE
Colleu seis varas: mil oitocentos pesos!
O XUÍZ
Seica somos parvos? Ou pallasos? Onde se pensa que está?
PATELÍN
Cristo me valla, estase rindo de vostede! Ten pinta de home honrado,
mais penso que cumpriría preguntar un pouco á parte contraria.
O XUÍZ
Ben falado.
(Á parte)
El trátao, ten que coñecelo por forza.
(Ao pastor)
Ven aquí e fala.
O PASTOR
Mée!
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O XUÍZ
Velaí outra cruz! Que é ese “Mée!!? Seica son unha cabra, ou? A ver,
fala!
O PASTOR
Mée!
O XUÍZ
Deus che bote unha peste negra! Inda te burlas?
PATELÍN
Debe ser parvo, ou estar tolo. Ou se cadra pensa que está entre o seu
gando.
O COMERCIANTE
(a Patelín)
Arrenego se non foi vostede o que mo levou, o meu pano!
(Ao xuíz)
Ai, señor, non sabe con que raposaría…!
O XUÍZ
Pero cale xa, ho! E parvo, ou como é? Deixe en paz o accesorio e
vamos ao principal!
O COMERCIANTE
A fe que o caso me toca, señoría, mais prometo, con todo, que non vai
saír hoxe da miña boca outra palabra que fale diso. Agora vou tragar sen
mastigar, e outro día xa farei o que poida… Pois dicíalle na miña exposición
como eu lle dera seis varas… quero dicir, as miñas ovellas… Por favor,
perdón, señoría… O señor avogado que aquí ten… O meu pastor cando tiña
que estar no campo… Dicíame que me había pagar en ouro cando eu fose…
Ou digo: dende hai tres anos, o meu pastor xurou gardarme lealmente as
ovellas e que non me había facer falcatruada ningunha, e despois… Agora di
que nin pano nin cartos!
(A Patelín)
Ai, señor avogado, a verdade é que…!
(O xuíz fai un xesto de impaciencia)
Este bandido ripábame a la das miñas ovellas e facíaas morrer –cando
estaban cheíñas de saúde- zoscándolles e baténdolles na testa… Des que tivo
o pano debaixo do brazo, marchou a toda présa e díxome que fose pola súa
casa pola paga en ouro.
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O XUÍZ
Non ten pes nin cabeza o que vostede esbardalla. Que é o que di?
Mestura unhas cousas coas outras. Así Deus me salve como non entendo
nada!
(A Patelín)
Ponse a dar voltas co pano… despois latrica de ovellas… É un
remexido! Non ten sentido ningún o que el fala!
PATELÍN
Pois eu teño para min que queda coa paga do pobre do pastor!

O COMERCIANTE
Estea calado, por Deus! O meu pano, tan verdade como a misa… Ben
sei eu mellor ca os outros onde o zapato me manca. Polos cravos de Cristro,
teno vostede!
O XUÍZ
Que é o que el ten?
O COMERCIANTE
Nada, señoría. Xúrolle que é o trampón máis grande…! Arré, xa calo,
hom, e non hei volver falar diso en todo o o día, se é que podo, pase o que
pase!
O XUÍZ
E mais non, ho, pero que non lle esqueza! E chegue xa ás conclusións!
PATELÍN
Este pastor non dá respondido aos feitos que se lle presentan se non
ten un conselleiro. E el non sabe, ou non se atreve a buscalo. Se vostede
quere encargarme18, sería eu.
O XUÍZ
(mirando para o pastor)
Deste? Coido que non ha tirar proveito ningún. É un mal negocio.
PATELÍN
Tamén lle xuro que no quero nada del. Fágoo por caridade cristiá. Vou
logo ver o que o pobriño me di, e se me informa para responder a aquilo de
que o acusan. Íalle ir moi mal sen axuda ningunha.

18

Os xuíces podían nomear de oficio, no momento, un “conselleiro desinteresado” entre os expertos que
estivesen presentes. Por iso Patelín, que ía con esa intención, se propón.
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(Ao pastor)
Ven aquí, meu amigo: quen daría atopado…? Enténdesme?
O PASTOR
Mée!
PATELÍN
Que “Mée!” nin que demo! Polo sangue que Deus deitou! Estás tolo ou
que? Cóntame o choio.
O PASTOR
Mée!
PATELÍN
Que “Mée!”? Seica estas a oír mear as ovellas, ou? É polo teu ben,
enténdeme logo!
O PASTOR
Mée!
PATELÍN
Ei, di “si” ou “non”!
(Baixiño)
Moi ben, segue así!
(Alto)
Estamos?
O PASTOR
(amodiño)
Mée!
PATELÍN
Mais alto, ou hache custar caro! Xa o verás!
O PASTOR
Mée!
PATELÍN
Inda máis tolo ca el é quen meteu a este toliño nun xuízo.
(Ao xuíz)
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Señoría, mándeo coas súas ovellas. Élle tolo de nacemento.
O COMERCIANTE
Tolo? San Salvador das Asturias19. É máis listo ca vostede!
PATELÍN
(ao xuíz)
Mándeo gardar o gando e que non volva por aquí. Malia os que meten
estes tolos nun xuízo!
O COMERCIANTE
E vaino mandar fóra antes de eu rematar?
O XUÍZ
Deus me valla! E logo non? Non ve que está tolo? Por que non ha
marchar?
O COMERCIANTE
Diaño, señoría, déixeme antes, polo menos, presentar as conclusións!
Non lle son andrómenas nin contos o que eu digo!
O XUÍZ
É un bo suplicio xulgar aos tolos! Escoiten: abonda xa de parola, vou
levantar a sesión.
O COMERCIANTE
E vanse poder ir sen obriga de volveren?
O XUÍZ
Entón?
PATELÍN
Volver? Nunca se viu alguén máis tolo ca este nin polos feitos nin polos
ditos!
(Amostrando o comerciante)
E o outro non vale unha miga máis! Ningún deles ten miolo. Por santa
María fermosa, nin un quilate dan pesado entre os dous!
O COMERCIANTE
Vostede levoume o pano con garatuxas e sen pagalo, avogado. Polo
Preciosísimo Corpo! Malpocado de min, iso non foi de xente honrada!

19

No camiño de Santiago. A invocación ao santo Salvador das Asturias non era infrecuente e era
equivalente do camiño a Compostela.
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PATELÍN
Arrenego de san Pedro de Roma se este home non é un tolo ou tolea!
O COMERCIANTE
Coñezoo pola fala, polo vestir e pola cara! Non lle estou tolo, non, que
ben distingo a quen me axuda!
(Ao xuíz)
Heille contar o asunto todo, señoría, pola miña conciencia!
PATELÍN
(ao xuíz)
Señoría, impóñalle silencio!
(Ao comerciante)
Non ten vergoña? Disputar con este pastor por catro carneiros vellos e
ruíns que non valen dous patacos!
(Ao xuíz)
Boa liorta formou con iso.
O COMERCIANTE
Que carneiros! Dálle coa zanfona! Fálolle a vostede mesmiño, e vaimo
devolver! Xúroo polo Deus que naceu no Nadal!
O XUÍZ
Veo vostede coma min? Estou no meu sentido? Non vai parar de ornear
en todo o día!...
O COMERCIANTE
Presento demanda contra el por…
PATELÍN
(ao xuíz)
Fágao calar!
(Ao comerciante)
Por Deus, xa barallou abondo! Poñamos que el lle matara seis ou sete,
ou unha ducia, e que os comese. Que desgraza máis grande para vostede,
meu pobriño! Éche boa! Gañou vostede ben máis ca iso no tempo en que el
llas gardou!
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O COMERCIANTE
(ao xuíz)
Mire, señoría, eu fálolle de panos e el venme con carneiros!
(A Patelín)
Onde van as seis varas de pano que vostede meteu debaixo do brazo?
Non pensa volvermas?
PATELÍN
(ao comerciante)
Ai, señor! Seica o vai facer aforcar por seis ou sete ovellas? Acougue un
pouco, cando menos! Non sexa tan duro con este pobre e sufrido pastor, tan
espido coma un verme!
O COMERCIANTE
Vostede si que vestiu ben o asunto! Foi o demo o que me fixo vender o
pano a un pillo tal! Deus bendito, señoría, presento demanda contra el!
O XUÍZ
Absólvoo da súa demanda e prohíbolle perseguilo en xustiza! Bo mérito
ten, levar a xuízo un tolo!
(Ao pastor)
Vaite co teu gando.
O PASTOR
Mée!
O XUÍZ
(ao comerciante)
O señor amostra ben quen é, a Virxe me valla!
O COMERCIANTE
Demontre, señoría, pola miña alma que quero que el…!
PATELÍN
(ao xuíz)
E non dará calado?
O COMERCIANTE
(virándose cara a Patelín)
A cousa vai con vostede! É un mentireiro que me enganou e me roubou
o pano con palabras bonitas!
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PATELÍN
(ao xuíz)
Ei, está atacando a miña honra! Oíu, señoría?
O COMERCIANTE
(a Patelín)
Deus me asista, é vostede o trampón máis grande!
(Ao xuíz)
Señoría, dígolle que…!
O XUÍZ
Son un suplicio, estes dous! É liorta seguida! Deus me valla, teño que
me ir!
(Érguese e dille ao pastor)
Vaite, meu amigo, e non volvas por aquí aínda que te cite o alguacil! O
tribunal absólvete. Entendes?
PATELÍN
(ao pastor)
Di “Moitas grazas!!
O PASTOR
Mée!
O XUÍZ
(ao pastor)
Xa está, vaite! Non che importe, tanto ten!
O COMERCIANTE
E é xusto que el marche así?
O XUÍZ
(baixando do tribunal)
Teño que facer noutro lado. Son vostedes túzaros de máis e non me
han facer esperar nin un minuto! Voume! Quere vir cear comigo, avogado?
PATELÍN
(levando a man ao queixelo)
Non podo.
(O xuíz vaise)
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O COMERCIANTE
(en voz baixa)
Es ben ladrón, ho!
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CADRO IX
Diante do tribunal
O COMERCIANTE
(a Patelín)
Oíu: vaime pagar ou non?
PATELÍN
O que, ho? Está mal da cabeza? Quen se pensa que son eu? Que morra
se non estaba a pensar por quen me toma vostede!
O COMERCIANTE
Arredemo!
PATELÍN
Meu señoriño, escóiteme un pouco, voulle dicir por quen me toma: non
pensa que eu son algún tolo que vostede coñece? Pois míreme ben: non o
son.
O COMERCIANTE
Quéreme facer pasar por parvo? Vostede é vostede mesmo; en persoa.
A súa voz demóstrao, non vaia pensar outra cousa.
PATELÍN
Que eu son eu? Non tal, desengánese, ho!
O COMERCIANTE
Seica non acabo de deixalo enfermo na súa casa’
PATELÍN
Velaí unha boa razón. Enfermo? E de que enfermidade?... Recoñeza a
súa parvura: agora vese ben clariña.
O COMERCIANTE
Arrenego de San Pedro se non é vostede! É vostede e non outro! Seino
de certo!
PATELÍN
Non crea tal, que non lle son eu. Eu non lle levei nunca nin vara nin
media. Non teño esa sona.
O COMERCIANTE
Polos cravos de Cristo, vou mirar á súa casa se é que vostede está alá!
Non nos imos seguir partindo a cabeza aquí se é que o atopo a vostede alá.
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PATELÍN
A Virxe me valla, e mais ten razón! Dese xeito hao saber ben.
(O comerciante marcha)

54

CADRO X
Diante do tribunal
PATELÍN
(ao pastor)
Ei, Cordeiriño!
O PASTOR
Mée!
PATELÍN
Ven aquí, ven. O teu choio está amañado?
O PASTOR
Mée!
PATELÍN
A parte contraria retirouse, xa non digas “Mée!”, non é necesario.
Torcinllo ben, non si? Ou non te aconsellei ao xusto?
O PASTOR
Mée!
PATELÍN
Diaño, agora non te van oír! Fala sen medo, non che importe!
O PASTOR
Mée!
PATELÍN
Teño que marchar: págame!
O PASTOR
Mée!
PATELÍN
Se che digo a verdade, fixeches moi ben o teu papel. O que o fixo caír
foi que deses aguantado sen rir.
O PASTOR
Mée!
PATELÍN
Que “Mée!”? Xa non tes que dicilo! Vaime pagando, e con fartura!
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O PASTOR
Mée!
PATELÍN
Que “Mée!”? Fala con xeito e págame para que marche decontado!
O PASTOR
Mée!
PATELÍN
Sabes o que? Voucho dicir: rógoche que, sen ladrares máis, penses en
me pagar. E abonda xa co “Mée!”! Paga logo!
O PASTOR
Mée!
PATELÍN
É unha burla? É todo o que has facer? Xúroche que me has pagar, non
sendo que voes! Entendes? Veña, os cartos!
O PASTOR
Mée!
PATELÍN
Inda te chufas? Como? Non hei outra cousa?
O PASTOR
Mée!
PATELÍN
Fas coma os charlatáns de feira! E a quen lle queres meter os
calotes?20? Sabes quen é? Non me aboures máis co teu “Mée!” e págame!
O PASTOR
Mée!
PATELÍN
Non hei ter outra paga? Con quen pensas que estás a xogar? Eu
contenteite ben, fai ti agora que eu vaia contento!
O PASTOR
Mée!

20

O orixinal é “Et a qui vends tu tes coquilles?”, que viña signiificando “E a quen pretendes enganar?”.
Esta locución ten a orixe na estafa consistente en vender vieiras que se dicían proceder da peregrinaxe a
Compostela cando eran falsas. Foi a partir deste novo significado da palabra coquille que se desenvolveu
en francés, a partir do século XVII, o significado moderno, tan empregado nos nosos días, de coquille
como “erro tipográfico, substitución dunha letra por outra”.
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PATELÍN
Quéresme xiringar con airiños de boa ovella21?
(Ä parte)
Arredemontre! Tanto vivín eu para que agora un pastor, un carneiro
vestido, un aldeán do monte, veña chufarse de min?
O PASTOR
Mée!
PATELÍN
Non darei tirado outra palabra? Se o fas para te divertires, podes dicilo,
e así non me fas disputar máis. Ven cear á miña casa.
O PASTOR
Mée!
PATELÍN
Por san Xoán, tes boa razón! Os ratos pillan aos gatos.
(Á parte)
Coidaba ser eu o máis grande dos trampulleiros, dos pillabáns e dos
que pagan con palabras (para cobrar no día do Xuízo) e velaí que un pastor do
campo me pasa por riba.
(Ao pastor)
Por Santiago, se atopo un alguacil, hei facer que te prenda!
O PASTOR
Mée!
PATELÍN
Que “Mée!”! Que me aforquen se non fago vir o alguacil! E halle ir ben
mal se non te mete na cadea!
O PASTOR
(fuxindo)
Se é que el me atopa, ten o meu perdón!

21

A frase orixinal é “Me fais tu mengier de l’oe?”, xa explicada na nota 9. Como non podemos trasladala
directamente, pareceunos moi axeitada a locución galega equivalente que empregamos, canto máis que os
“airiños de boa ovella” cadran moi ben co “Mée!” do pastor.
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