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Carlos Ignacio Labraña Barrero. Nacín en Cedeira en 1969, na 
vivenda da oficina de Correos onde traballaba o meu pai. De 
neno pasaba moitas horas naquela oficina imaxinando os soños 
que viaxaban nas cartas amoreadas, a espera de que algún deles 
fose para min. Se cadra é por iso que agora, cando xa poucas 
cartas se escriben, manteño a ilusión de pórlles voces e cores a 
aqueles soños. 

A miña relación co teatro infantil vén do ano 1987, cando un 
grupo de xente afeccionada á escena decidimos darlle pulo, coa 
esperanza de que prendese en nenos e nenas a ilusión polo tea-
tro. Así naceu o Colectivo Garola, dedicado á creación e difusión 
do teatro infantil e xuvenil galego. Con este colectivo, amais de 
poñer en escena diferentes obras, gañamos en dúas ocasións o 
Premio Xeración Nós para Textos Teatrais Infantís con O Segredo 
de Daniel (Sotelo Blanco, 1993) e A Escada (Xerais, 1996) respec-
tivamente. Daquel proxecto apaixonante xurdiron outras pezas 
como Unha avoa a catro patas, calcetíns e gravatas (AS-PG, 
1996), Hai gato pechado na caixa de Torcuato” (AS-PG, 1996), 
O Mexillón (Garola, 2001) e Pampón tiña razón (Garola, 2005)

Son colaborador habitual da Asociación de Amigos do Samaín na 
recuperación e difusión da tradición milenaria do tallado de 
cabazas en outono. Deste labor naceu a obra Indo para o Samaín 
(Everest Galicia, 2002), escrita coa miña irmá Sabela e traducida 
recentemente ao castelán.

O Teatro dos Soños (Garola, 2005), peza dramática que fala da 
parte de nós que se agocha nos soños, pechaba até o de agora a 
miña andaina literaria.



Á miña irmá Sabela, tradutora 
de soños, que me aprendeu a escoi-

tar os sons das buguinas.
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PERSONAXES
(Por orde de aparición)

NOMAR: vello.

XENXO: mariñeiro.

TONECHO: rapaz.

MARIÑA: rapaza.

LUCÍA: torreira.

SUSO: arqueólogo.

ESCENARIO

Unha taberna mariñeira dunha pequena illa esqueci-
da no linde do horizonte. A lareira alumea feblemen-
te unhas escaleiras que agatuñan pola pedra ata 
desaparecer na escuridade. Pendurada do teito, a 
doncela dun antigo mascarón de proa mira de fite ao 
lonxe pola xanela. E só, moi de cando en vez, o seu 
ollar cambia o azul do mar pola esvaída rosa dos 
ventos debuxada no chan, asegurándose así de non 
perder o rumbo do lugar onde hai centos de anos 
naufragou o seu barco. 



ESCENA PRIMEIRA

Peta o vento nos vidros da fiestra. 
Escóitanse pasos enriba. En medio da 
penumbra baixa Nomar, un vello con 
barba e cabelos longos e canos. Está 
cego. Viste túnica branca, feita cunha 
vela gastada e remendada. Vai descalzo 
e axuda o seu andar cun caxato.

Nomar — (Párase e escoita por se houber alguén 
máis na peza. Cando comproba que 
está só, comeza a dar voltas arredor da 
rosa dos ventos mentres murmura)  
Pasaron sete veces sete anos; de onde 
nacen todos os ventos, todas as histo-
rias, xurdirá o destino. 

 (Ao chegar ao medio, axeónllase e toca 
lenemente as táboas do chan ata que 
unha cede. Mete a man no burato e saca 
un vurullo. Desenvólveo. De súpeto  
ábrese a fiestra e o cuarto queda asola-
gado por un mar de chuvia e vento)
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Nomar — Aínda segues aquí. (Limpa coa túnica 
unha buguina transparente que semella 
de vidro) Chegou o momento (Achega a 
buguina á orella) Espero que o tempo 
non extraviase os teus sons, e poidas 
dicirme onde atopala…

(Ábrese a porta e entra Xenxo levando 
unhas caixas)

Nomar — (Agachando a buguina) Quen anda por 
aí?

Xenxo — Son Xenxo, e logo que foi?

Nomar — Váleme, por favor. Son un pobre vello 
cego que xa non se pode erguer do 
chan.

Xenxo — (Axudándolle) Que ten?

Nomar — Nada que un pouco de aire do mar non 
poida curar. (Co seu caxato vai buscan-
do a saída)

Xenxo — Non se afaste en demasía, xa sabe que 
ceo rañado, vendaval ao rabo. 

Nomar — Ben o sei, fillo, ben o sei (Sae)

Xenxo — (Pechando a fiestra) Que andará a aga-
char? Non me gusta nada ese vello. 
Desde que chegou, ando desacougado. 
Máis me valera non telo traído! 
(Achegándose ao pé das escaleiras) 
Tonecho! Andas por aí? (Agarda un 
intre) Onde se metería ese rapaz?
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ESCENA  SEGUNDA

(Ábrese a porta e entra Tonecho cun 
vulto ao lombo)

Tonecho — Xenxo! Apura, bótame unha man.

Xenxo — Que levas aí! (Abraiado) É unha rapaza?

Tonecho — É. (Déitana no banco a carón da lareira) 
Vén fría coma o xeo. Aviventa o lume 
mentres vou arriba buscar algo con que 
tapala. 

(Sobe as escaleiras saltando os chanzos 
de dous en dous)

Xenxo — Está branca coma un afogado, pero 
aínda alenta. 

(Os toros de madeira comezan a arder 
forte)    

Tonecho — (Baixando) Collín dúas mantas gordas 
de la. (Tapando a rapaza) Chegaranlle? 

Xenxo — Acouga, ho, que chegan ben. Hache 
estar ben quentiña con elas. E logo, 
onde a atopaches?
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Tonecho — Na cala do Pirata. Como cada semana 
baixei a limpar un pouco o areal. Xa 
subía para a casa cando vin ao lonxe un 
vulto cuberto de algas. Ao primeiro pen-
sei que sería unha toniña varada. Pero 
ao achegarme alí decateime de que era 
unha persoa e botei a correr cara a ela. 
Estaba sen sentido, pero alentaba.

Xenxo — Habería que lle dar un grolo de augar-
dente a ver se reacciona. 

Tonecho — Boa idea. (Vai tras o mostrador e aparta 
unhas botellas) Vou coller desta de her-
bas. Xa ten anos, fíxoa meu pai cando 
eu non levantaba máis do mostrador. É o 
mellor que teño, podería erguer os mor-
tos. 

Xenxo — (Retranqueiro) Ai carallán, a min desta 
nunca me ofreciches! 

Tonecho — (Poñéndolle á rapaza un vaso nos bei-
zos) Proba isto, amodiño, verás como 
rexordes.

Xenxo — Mira, parece que abre os ollos.

Tonecho — Si! Vai espertando. 

Rapaza — (Murmurando) Onde estou?

Tonecho — Tranquila, estás na illa da Areosa. 

Xenxo — Somos xente amiga, aquí estarás ben.

Rapaza — (Confusa) Na Areosa?

Tonecho — Si, estabas tirada no areal, sen sentido.
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Xenxo — Caíches do barco no que navegabas?

Rapaza — Non!

Xenxo — Foi a pique, entón?

Mariña — Non!

Xenxo — Había alguén máis contigo?

Tonecho — Xenxo, para xa, parece un interrogato-
rio. (Á rapaza) Non fai falla que digas 
nada agora.

Xenxo — Imos avisar a Capitanía por se andan á 
súa procura.

Rapaza — (Aqueloutrada) Non! Por favor, non avi-
sen a ninguén.

Tonecho — Acouga, non avisaremos se ti non que-
res. Non é, Xenxo? Agora descansa.

(A rapaza pecha os ollos de novo)

Xenxo — Temos que dar parte da súa aparición, 
se cadra agora mesmo xa a andan a 
buscar.

Tonecho — Se ela non quere, algunha razón haberá.

Xenxo — Non ves que está conmocionada? Neste 
intre non sabe o que di.

Tonecho — Agarda un pouco, a ver se logo fala algo 
máis. Con este temporal non van poder 
saír ao rescate de xeito ningún. Ademais, 
se ela estaba soa, vas poñer alerta o ser-
vizo de salvamento para nada.
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Xenxo — Está ben, de acordo, que descanse un 
pouco. Pero logo que nos dea unha 
explicación convincente. E agora bóta-
me un vaso desa caña que tiñas por aí, 
(con moita retranca) que eu tamén a 
quero degustar. Logo vou ir ata o peirao 
revisar o amarre da miña dorna, non 
vaia ser que ma leve o temporal.

Tonecho — (Vendo as caixas no chan) Trouxeches 
todo o que che pedín?

Xenxo — Trouxen, está todo na caixa de arriba. A 
de abaixo vén chea de libros e trastes 
que me pediu o Suso para a súa investi-
gación.

Tonecho — Que agardará atopar na torre vella?

Xenxo — Pode que nin el mesmo o saiba. 
(Bebendo dun grolo) Volvo deseguida.

Tonecho — Non marches agora, ho. Toma outra.

Xenxo — Agora non, á volta.

Tonecho — Agarda un intre, xa irás despois.

Xenxo — Pero que tes! Pola rapaza non hai que se 
preocupar, non viches que está ben? 
(Mirando para Tonecho) Ou non é por 
ela...? A ti pásache algo…

Tonecho — (Con morriña) Son as lembranzas Xenxo, 
que nas noites de temporal volven a un 
coma as gaivotas á terra. Recordas? Foi 
nunha noite coma esta cando o mar me 
levou os meus pais...
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Xenxo — Non paga a pena lembrar. O pasado xa 
vai aló. Está ben, vou quedar, logo, con-
tigo; bótame entón outro vaso desa 
beberaxe maldita.
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