


Cranios Privilexiados
ou

Crítica da Razón Perralleira

Unidade Didáctica

A presente unidade didáctica está dirixida, de maneira xeral,
ao alumnado de 3º e 4º da ESO e 1º e 2º de Bacharelato, e
de maneira específica, a alumnos e alumnas que cursen as
materias de Filosofía e Historia da Filosofía. Trátase
dunha aproximación ao mundo da filosofía desde o teatro,
aproveitando para iso o espectáculo producido por
Excéntricas e interpretado polo dúo cómico Mofa e Befa,
“Cranios Privilexiados ou Crítica da Razón Perralleira”.

A unidade didáctica proponnos un duplo obxectivo. Por
unha banda, un achegamento temático a diversos tópicos
filosóficos a través da linguaxe cómica, e por outra, unha
percepción básica dos mecanismos teatrais que sustentan
un espectáculo como “Cranios Privilexiados”, coa intención
de fomentar entre o público máis novo o goce e a
comprensión das experiencias teatrais.

Con tal propósito, a unidade fornece unha guía explicativa
do espectáculo e diversos recursos para alimentar o
debate nas aulas sobre os tópicos filosóficos referidos na
peza, e as solucións escénicas desenvolvidas polo equipo
artístico.

É recomendable a utilización a posteriori da unidade
didáctica, tras a libre recepción do espectáculo por parte do
alumnado nas sesión programadas a tal efecto. Dada a
connotación filosófica do material presentado, a unidade
proponse como un compendio de recursos para ser
libremente utilizado polo profesorado e o alumnado
conforme as súas necesidades curriculares e pedagóxicas.
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A filosofía de Mofa e Befa

Comecemos por coñecer un pouco a Mofa e Befa, un dúo
cómico cunha traxectoria de vinte e cinco anos sobre o
palco, formado polos actores Evaristo Calvo e Víctor
Mosqueira ata o ano 2018, no que o primeiro cedeu o papel
de Mofa a outro coñecido actor galego, Josito Porto.

Mofa e Befa apareceron por primeira vez en 1992 no palco
da Sala Nasa, a célebre Nave de Servizos Artísticos,
localizada en Santiago e impulsada pola compañía teatral
Chévere, que durante vinte anos serviu de plataforma de
lanzamento a varias xeracións de artistas galegos. Mofa e
Befa axiña se fixeron habituais nas Ultranoites, revista de
variedades producida desde 1993 pola sala, na que se
mesturaban as propostas artísticas máis ousadas coa crítica
satírica da actualidade. Nas Ultranoites interpretan pezas
breves de grande altura cómica como Mili KK, Cociña
Económica, ou A vida de Fran Braña, que pouco a pouco
van conformando un público fiel á súa volta.

Mofa e Befa defínense nese momento como “comando de
comedia contemporánea” e alumean o seu primeiro
espectáculo longo “Para ser exactos”, no que someten a
imaxe tópica do teatro galego a unha proba de estrés que lles
reporta o aplauso dun público máis amplo. Tras este traballo
crean, co apoio escénico de Quico Cadaval, o “Manifesto
para un Teatro Perralleiro” no que establecen as bases da súa
filosofía cómica: o perralleirismo.

O perralleirismo é unha filosofía teatral caracterizada pola
creación rápida e bufonesca de personaxes, o marionetismo,
a metamorfose de obxectos e caracteres, a reutilización de
todo tipo de refugallos escénicos, o clown e o descaro, a
música sarcástica, a arte povera e a parodia cutre, o absurdo
e o cómic, e, last but non least, o didactismo de raíz mafiosa,
sempre disposto a corromper moralmente ao público máis
novo.

A secreta astucia para conectar co público e unha presenza
continua da actualidade mais proente nos seus espectáculos,
levounos a novos desafíos materializados en espectáculos
como Finis Mundi Circus, Cultura para dar e tomar, ou
Sempre ao Lonxe, nos que a invención propia se mestura
con recreacións de autores clásicos como Samuel Beckett,
Alfonso Sastre ou Roland Topor. A partir de Shakespeare
para ignorantes, no que realizan un achegamento
desenfadado á obra do dramaturgo inglés a través de
fragmentos pouco coñecidos e personaxes marxinais do
corpus skakespereano, o didactismo radicalízase, abrindo

A expresión, procedente da cultura popular galega,

designa o xeito enxeñoso, sucio e barato de facer as

cousas, en contraposición coa pulcra e requintada

excelencia promovida pola alta sociedade, que nas

artes escénicas se manifesta no gran teatro de pulidas

interpretacións e bizarras escenografías. Representa a

preferencia por un teatro pobre e popular fronte a un

teatro serio e elitista.

Un dos primeiros cartaces de Mofa e Befa

Cociña Económica
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paso a pezas como Bobas & Galegas, na que se destripan os
estereotipos das personaxes galegas presentes na literatura
dramática española do Século de Ouro.

Esta intensa actividade sobre o palco alternouse con
proxectos regulares no eido audiovisual, entre as que
destacan a súa participación en curtametraxes como Gran
Liquidación, de Jorge Coira, e o seu papel estelar no
programa da TVG Apaga a luz.

Tras vinte e cinco anos de carreira, pode afirmarse que Mofa
e Befa son a día de hoxe unha das referencias ineludíbeis do
teatro contemporáneo galego, con diversos recoñecementos
dentro e fora do pais, coma o do Festival de Teatro Clásico
de Almagro ou o do Festival de Teatro de Autor
Contemporáneo de Alacant, e a fervente admiración do seu
público galego.

Unha escena de Cranios Privilexiados

Bobas & Galegas

Na memoria de dirección de Cranios Privilexiados, o

director e dramaturgo Carlos Santiago, responsable do

equipo artístico, describiu así a intención de Mofa e

Befa ao acometer un espectáculo sobre a filosofía:

“Acaso queda algo por destruír?”, poderían preguntarse

estes dous animais escénicos, culpábeis de crimes de

lesa maxestade, como ferir de morte a grandes vultos

do teatro clásico, desde Shakespeare e Calderón até

Lope de Vega e Diderot, de esfarelar toda tentativa de

desenvolvemento de políticas culturais autonómicas, de

sacrificar creadores da talla de Beckett, Sastre ou Topor

a propósitos apocalípticos inconfesábeis, de facer

inxerir ao público produtos gastronómicos de pésimo

gosto e peor garantía sanitaria, de arruinar, en fin,

repertorios e arquetipos de todo o teatro universal, sen

descoidar nin o teatro galego nin o madrileño, afectos

como foron sempre do pailanismo global. Nestas

circunstancias o único que parece restar, na perspectiva

incerta do futuro, é pararse a pensar.
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Filosofía e comedia; unha historia de amor e odio

Cábelle a un comediógrafo a honra de ter dado ao mundo a
máis temperá referencia do home que por primeira vez
reclamou para si o título de filósofo. O dito filósofo era
Sócrates, e o comediógrafo, o xenial Aristófanes, autor d´As
Nubes, peza enteiramente dedicada ao escarnio dos sofistas,
personaxes que axitaban daquela a ágora ateniense, os
sofistas. O tópico vulgar de que os filósofos viven nas nubes,
ten orixe nesta peza, onde Sócrates se nos aparece
pendurado dunha cesta flotante en apaixonada
contemplación dos caprichosos fenómenos atmosféricos. A
caricatura fixo época, até o punto de inaugurar a
animadversión bimilenaria entre a filosofía e o teatro. Quen
sabe se a coñecida aversión platónica por poetas e
dramaturgos non ten orixe neste retrato impío co que
Aristófanes saudou a aparición do primeiro filósofo, mestre
do propio Platón, e para este, o primeiro home entre os
homes.

As consecuencias filosóficas desta humillación pública son
imponderábeis, pero tal vez podamos afirmar sen rubor que
Platón se deixou levar polo resentimento na súa negativa
consideración dos cómicos. De feito, non é casual que o
fundador da Academia teña roubado literalmente do teatro a
técnica do diálogo como senlleira manifestación escrita da
filosofía, elección en absoluto determinada por ningunha
tradición previa. A diferenza entre o teatro e a filosofía, neste
momento fundacional, radica apenas na distinta elección das
personaxes: deuses, deusas, heroes e heroínas no teatro,
Sócrates e os sofistas na filosofía, e no distinto rango que
Platón adxudica a un e outro discurso. En canto o diálogo
teatral pertence ao rexistro mítico, isto é, ao falso mundo das
aparencias, o diálogo filosófico é elevado ao rexistro celeste
da verdade, ao sol de fulgor insoportábel que reina no
mundo das ideas, só accesíbel para os auténticos sabios,
equipados con metafísicas gafas de sol.

Platón, aristócrata desenganado do vulgar sentido do humor
democrático, víngase de Aristófanes desenvolvendo a
dramaturxia transcendental das grandes verdades e os altos
ideais. A vinganza platónica atinxe aínda o seu climax cando
nun dos seus diálogos máis celebrados, o Banquete ou
Symposium -literalmente “beber xuntos”- sitúa a Aristófanes
como un dos comensais que, chuzados de viño, debaten con
Sócrates sobre a natureza de Eros, o Amor. Platón fabula por
boca de Aristófanes o primeiro esperpento da literatura
universal: o andróxino, ser dotado de dúas cabezas, dous
sexos e oito extremidades en confusa reunión, do que
descenderían todos os seres humanos pola escisión punitiva

No seguinte texto de Peter Sloterdijk, relátase o feito

teatral que acompaña o nacemento da filosofía como

saber académico, a decisión dos coregos atenienses de

permitir a reposición das traxedias e as comedias, até o

daquela limitadas a unha representación única. Con

esta decisión o teatro deixa de ser entre os gregos un

fenómeno relixioso para se converter nun feito

estético.

"Parece que Platón foi o primeiro en percibir o

significado deste corte e o primeiro en reaccionar

contra el desde unha visión precisa das novas

condicións que impuña á formación; converteuse deste

xeito no primeiro conservador. Inmediatamente se

dispuxo a plantar cara ao perigo dunha educación

nihilista-estética a través do teatro de repertorio, un

teatro semirrelixioso e mítico-verista. A Politeia é o

grande testemuño da oposición de Platón ao

encamiñamento da polis cara a unha educación

desregulada. O que hoxe chamamos filosofía é directa

e indirectamente unha consecuencia da ofensiva de

Platón contra os novos medios. Supón a invención da

escola no espírito da resistencia contra o teatro sen

restricións. E quen sexa admirador da arte escénica

grega entenderá facilmente que era o que preocupaba

ao filósofo, se se dá ao luxo de ler atentamente as máis

grandes pezas clásicas que nos foron transmitidas e

repara sobre todo nas mensaxes teolóxicas e os seus

posíbeis efectos en aqueles adolescentes que na época

do culto tráxico intacto eran eo ipso excluídos das

representacións únicas, e que coa nova norma máis

tarde ou máis cedo acabarían por ter acceso ás pezas."

Sen Salvación. Tras a pegada de Heidegger. 2001

Aristófanes (448 a.C. - 380

a.C.) foi un cómico e

dramaturgo grego, autor de

clásicos como As Nubes,

Lisístrata ou As Rás. Foi

acusado varias veces de

difamación, polas súas sátiras

sobre os seus

contemporáneos.
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en dúas metades perpetrada por Zeus. Aristófanes defende o
amor como a inexplicábel manía dos seres humanos de
reencontrar a súa metade perdida e regresar á súa
monstruosa forma orixinal. O argumento dialéctico de
Sócrates humilla na obra platónica ao seu caricaturizador, ao
desmontar o delirio do cómico demostrando a natureza
superior de Eros como motor do mundo e pai divino da
verdade.

A cuestión agora é como chegarmos desde esta escena
primixenia do nacemento da filosofía como conversa
sublime entre borrachos, e vinganza plena sobre a comedia,
ao disparatado plan dun dúo cómico galego para erguer un
espectáculo teatral sobre a ciencia do ser. Como é que dous
cómicos poden soñar sequera en atopar o elo perdido entre a
filosofía e o teatro? O teatro é vulgar, democrático, o reino
trivial das aparencias. A filosofía é nobre, elevada, porta de
acceso privilexiado ao palacio das ideas. Non será
semellante pretensión filla do espantoso hermafrodita
aristofánico, isto é, un solemne disparate?

Pois é que, precisamente, a resposta a todas estas as
cuestións, é o propio esperpento. Eles, Mofa e Befa, tal vez
non o saiban, parcos como son en erudicións innecesarias,
pero entre Sócrates e o dúo cómico hai lazos atemporais
irrebatíbeis, urdidos por obra e graza dun discípulo
socrático, ben diferente do elitista e presuntuoso Platón, un
filósofo que non dubidaba en masturbarse na vía pública nin
de encarar os seus compatriotas con todo tipo de
imprecacións sobre a súa fatuidade moral. O noso home non
é outro que Dióxenes de Sínope, alcumado “o Cínico” polos
seus coetáneos, por levar, literalmente, unha “vida de can”.

Cando nos anos oitenta do pasado século, Peter Sloterdijk
decidiu reivindicar o riso e a sátira como instrumentos
filosóficos de pleno dereito, fronte á aburrida seriedade da
filosofía académica, situou na escena primordial da filosofía
a este filósofo ágrafo, insolente e vagabundo, que prefería o
poder sintético dun xesto escandaloso, ás ásperas digresións
dialécticas da escola platónica. Nas marxes da academia, en
rúas, tabernas e barracas de feira, Dióxenes inaugurou toda
unha tradición clandestina da filosofía, na que os sabios e
poderosos eran reducidos por vía ridiculista ao estatuto de
seres humanos tan estúpidos e mal cheirosos como calquera
outro. Esa tradición atravesou a historia do pensamento
occidental baixo estrambóticos disfraces, sempre próxima da
arte teatral e a literatura popular. O Satyricon romano, o
misterio bufo e o entroido medieval, as fábulas
pantagruélicas de Rabelais e as viaxes irreverentes de Till
Eulenspiegel, a novela picaresca española e a commedia

O andróxino de Aristófanes

Dióxenes de Sínope, (41 3

a.C.– 323 a.C.) foi un

filósofo grego da escola

cínica. Predicaba a

autosuficiencia, o

autodominio e a liberdade

espiritual. A lenda conta

que vivía nun barril.

Peter Sloterdijk (1 947) é

un filósofo alemán. Desde

a publicación da Crítica da

Razón Cínica en 1983 é

considerado un dos

maiores renovadores da

filosofía actual.

Chaplin parodiando a Hitler en O Gran Dictador.

"É difícil non escribir unha sátira", dicía o poeta

latino Juvenal ante a corrupción da súa época.
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dell´Arte, o sobriño de Rameau e as viaxes lunáticas de
Cyrano de Bergerac, Frank Wedekind e o cabaret berlinés, o
dadaísmo, a internacional situacionista ou a revolta punk do
ano 1977, son algunhas das súas máscaras. A ultranoite e o
teatro perralleiro, dúas das súas declinacións galaicas.

Sloterdijk fundamentou a revelación desta tradición
filosófica baseada no xesto impúdico, a palabra grosa e a
insolencia metódica, nunha obra de título irresistíbel: a
Crítica da Razón Cínica. Tras o erro, a mentira e a ideoloxía
como formas sucesivas da falsa conciencia, o filósofo
alemán acrecenta o cinismo como a falsa conciencia propia
da nosa época, despois do fracaso de todas as utopías a un
lado e outro do espectro ideolóxico. Dito en prosa máis
didáctica, a nosa é a época sorprendente na que “o
mentireiro chama ao mentireiro, mentireiro”. É por iso que
nesta obra se postula que o único criterio de verdade
respectábel que aínda nos resta é o que asevera que a
verdade é aquilo capaz de soportar todas as mofas e as befas
sen descompor a figura, un criterio que o noso dúo cómico é
quen de facer seu de xeito evidente.

E é que, certamente, o cinismo é un trazo moral en absoluto
alleo á práctica escénica de Mofa e Befa. Pero o noso dúo,
lonxe de pretender facer, ou non só, un retrato global e
malicioso da época, conténtase antes con examinarse a si
mesmo sobre o palco, mandato socrático, e determinar até
que punto foron quen de desenvolver nestas dúas décadas e
media o seu programa orixinal, establecido no citado
“Manifesto para un Teatro Perralleiro”. Velaí que o seu
espectáculo, Cranios Privilexiados, poda ostentar sen
vergoña o subtítulo de Crítica da Razón Perralleira, como
unha sincera e humilde tentativa de establecer os límites e
capacidades actuais do perralleirismo como bela arte, como
outros trataron de verificar os límites da razón pura, da razón
dialéctica ou da razón cínica.

A Crítica da Razón Perralleira fai seu o vello lema freudiano
de que hai dúas maneiras de ser felices, unha, facerse o
idiota e outra, ser idiota directamente. Non pretenderá
modificar o curso do pensamento occidental, como nas
citadas críticas de Inmanuel Kant, Jean Paul Sartre ou Peter
Sloterdijk, pero si alumear un espectáculo no que tal vez a
filosofía e a comedia acaben por facer as paces, cando
menos, de modo provisional. Como ben se comprenderá,
semellante tregua, logo de dous mil quiñentos anos, non é
cousa para nada desprezábel.

Johnny Rottem, cantante da banda punk inglesa Sex

Pistols, inspirábase para as súas postas en escena na

figura de Ricardo III, o rei feo e xorobado retratado

por William Skahespeare nunha célebre traxedia.

A crítica da razón, en sentido filosófico, é unha

reflexión sobre os límites do coñecemento que

pretende discernir entre o que pode ser considerado

verdadeiro e o que debe ser considerado falso. As

primeiras críticas da razón foron escritas por

Immanuel Kant (1724-1804), a Crítica da Razón Pura

e a Crítica da Razón Práctica, nas que trataba de

resolver as insuficiencias do empirismo e o

racionalismo, nunha nova teoría do coñecemento. O

filósofo francés Jean Paul Sartre (1905-1980) escribiu

unha Crítica da Razón Dialéctica, na que intentou

conciliar as dúas correntes filosóficas más relevantes

do seu tempo, o marxismo e o existencialismo. Na

Crítica da Razón Cínica, Peter Soloterdijk, reflexiona

sobre o destino da razón despois do fracaso das

grandes utopías como o liberalismo, o socialismo ou o

fascismo. Entre nós, o antropólogo Marcial Gondar

escribiu en 1993 unha Crítica da Razón Galgea, na que

se analizaba o sistema de pensamento da sociedade

tradicional galega.

Befa citando unha frase da Crítica da Razón

Perralleira, ante a estupefacción de Mofa
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A peza

Polos motivos xa confesados, “Cranios Privilexiados ou
crítica da razón perralleira”, proponse como un regreso de
Mofa e Befa ás orixes, á procura da raíz e do impulso
cómico que animou a carreira destas dúas luminarias da
sátira teatral. E no principio, claro, era o biombo.

O biombo foi en si mesmo a trabe de ouro do espazo
escénico no que Mofa e Befa desenvolveron, baixo
innúmeras lecturas, todas as súas piruetas e peripecias
teatrais. Desde os seus primeiros espectáculos até o último, o
biombo, como espazo de transformación actoral, foi unha
constante nas súas postas en escena.

Na xerga perralleira, o biombo é sistematizado a miúdo
como auténtica “quinta parede” do xogo teatral, a fronteira
única entre a ficción e a realidade, colocada no centro da
escena á vista de todo o público. Tratándose desta volta de
cuestionar os límites do propio acto cómico, Cranios
Privilexiados propón a transgresión da “quinta parede” como
acto filosófico subversivo, logo da ruína histórica de todas as
outras paredes.

Pola primeira vez nun espectáculo de Mofa e Befa, o
biombo é abatido pola transparencia, presentado na súa
esencia máis abstracta como simple marco conceptual: a
fronteira entre o mundo das aparencias, o espazo onde a
acción cómica ten lugar, e o mundo da verdade, o espazo
invisíbel onde os actores se maquillan e perfilan aquilo ao
que Diderot chamou o paradoxo do comediante: a súa cínica
pretensión de conmover ao público cun control absoluto das
propias emocións.

As implicacións antiplatónicas desta opción escenográfica
parécennos evidentes. Transparentar o biombo implica abrir
o xogo cómico ao cuestionamento da propia representación
teatral, degradando ao público á condición de simple espello
fictício, fronte ao que os actores se maquillan, conversan
sobre os seus asuntos persoais e se preparan para perpetrar o
engano. De novo, o mentireiro, que chama mentireiro ao
mentireiro. A confianza no talento de Mofa e Befa para tirar
todas as conclusións e oportunidades interpretativas deste
xogo escénico, á parte dunha opción inevitábel da dirección
escénica, é a arquitectura básica sobre a que se ergue a peza.

Establecido o biombo como viga mestra do espectáculo,
analicemos agora os distintos elementos que estruturan o
espectáculo.

O primiero biombo utilizado por Mofa e Befa

simulaba unha parede de ladrillo

No espectáculo "Mofa e Befa, Románticos! " de

2012, o biombo estilízase en delicado pano de

seda translúcido

En "Shakespeare para ignorantes", un enorme

cortinón vermello serve de biombo a varias

historias de asasinos, conspiradores e chivatos.

O biombo transparéntase completamente en

"Cranios Privilexiados", nunha estrutura tubular
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O argumento

Levar ao público de paseo pola densa fraga do pensamento
filosófico, non era de primeiras, unha tarefa fácil. Con dous
mil quiñentos anos de idade, a filosofía desenvolveuse en
lugares e momentos históricos moi diversos que non é doado
comprimir nun espectáculo de hora e media. Por outra
banda, a necesidade de que as personaxes protagonistas,
dous cómicos da legua, incorporasen a filosofía como un
saber familiar, presentaba un desafío engadido. O equipo
dramatúrxico, formado por Pepe Sendón e Carlos Santiago,
decidiron daquela establecer unha fábula que permitise
despregar o xogo entre a comedia e o discurso filosófico.

Mofa e Befa aparecen ante o público para presentar a que
afirman ser a obra senlleira do pensamento filosófico galego,
a Crítica da Razón Perralleira, un volume de tapas duras e
papel satinado no que se recolle a vida e o pensamento dun
filósofo popular galaico, Desiderio Pan Pena, alcumado
“Polemón”, casualmente pai dous dous cómicos. O libro, na
realidade máis parecido a un ladrillo que a outra cousa, foi
dado ao prelo pola Deputación de Ourense, dada a orixe
ourensán de Polemón. Polemón, explican os fillos, foi un
filósofo peculiar que acreditaba na transmigración das almas
e que aseguraba ter coñecido a centos de filósofos nas súas
múltiples vidas anteriores. Durante o transcurso da peza
nunca chegamos a saber o que esta afirmación ten de
realidade e o que ten de delirio, pero é o elemento
argumental que fai verosímil para o público o constante
desfile de filósofos sobre o palco.

Esta fábula ou argumento ten a virtude de integrar dunha
maneira coherente as diferentes liñas nas que o disparatado
discurso cómico se vai despregar durante o espectáculo.

- Ao caracterizar a seu pai como un filósofo, converte a
filosofía nun saber familiar para Mofa e Befa, e permítelles
fundamentar a orixe da súa propia filosofía cómica, o
perralleirismo, na cultura popular galega, da que seu pai é
claro representante.

- Establecendo o libro da Crítica da Razón Perralleira como
fonte de toda a información que vai xurdindo na peza,
asegúrase a mínima verosimilitude que o público precisa
para se implicar na trama, pois é do libro de onde emana
toda a verdade e a mentira do que se di no espectáculo sen
comprometer ás personaxes que nos contan a historia. Eles
contan o que di o libro sen pronunciarse sobre a verdade ou
falsidade do relato.

Mofa e Befa reflexionan sobre a vida do actor

mentres esperan o aviso de inicio do espectáculo

O crítico teatral Manuel Xestoso, da Revista Galega

de Teatro, desentraña nesta crítica algunhas das

claves argumentais de Cranios Privilexiados

A filosofía e o contexto

O punto de partida é que a un país perralleiro lle

corresponde unha filosofía perralleira. E, claro, un

teatro perralleiro que os comediantes se ven

obrigados a representar para estar á altura –ou á

baixeza– das circunstancias. A ironía de Mofa e Befa

adquire no comezo de Cranios privilexiados un ton

autorreferencial que axuda a que o público asome á

intención antes de entrar en materia. E esa intención

apunta ás vantaxes dunha filosofía de andar pola casa

ante o acoso dun enciclopedismo que sempre remata

deixando en mal lugar aos que non teñen acceso ás

habilidades básicas para se desenvolver no mundo

aquilatado da alta cultura. Unha filosofía de

guerrillas, para entendernos.

Recolocar os argumentos sempre pasa por

comprender os lugares dende os que irradian: o

contexto. E pensar axeitadamente significa

comprender que nalgúns deses lugares o que non é

regra tampouco ten por que ser excepción. Ao

enunciado da regra que declara que unha dupla

negación pode constituír unha afirmación pero unha

dupla afirmación nunca pode constituír unha

negación, o galego responde: “si, si”. Os espectáculos

de Mofa e Befa sempre teñen algo dun Esperando a

Godot nos que Vladimir e Estragon permanecen aí

sabendo que o perralleiro é un destino que se pode

superar, pero sen estar seguros de que superalo sexa

un horizonte apetecible: no lugar onde eles habitan,

os cambios sempre tenden a ser a peor.
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É un recurso clásico da literatura satírica, empregado de
maneira maxistral, por exemplo, por Miguel de Cervantes no
Quixote, unha historia, ao cabo estrafalaria, que nos chega
por vía de varios manuscritos atribuídos a distintos autores.

- A fábula sitúa a historia nun espazo dramático concreto, o
país galego, pero permite unha espacialidade e unha
temporalidade multiplicadas: o tempo narrativo, a
actualidade, e un espazo real, o propio teatro, desde o que
Mofa e Befa nos contan a historia de seu pai; o tempo de
vida real de Polemón e os espazos por onde transitou, que
serven de fío condutor; e o tempo e o espazo das súas vidas
anteriores, un espazo e un tempo imaxinarios que permiten a
aparición sobre o palco de personaxes tan distantes
xeográfica e historicamente como Pitágoras, Santo Tomás ou
Inmanuel Kant.

- A filiación popular e galaica de Polemón permite tamén
introducir elementos cómicos da historia, a cultura e a
actualidade galegas, reforzando a comprensión do público a
través de códigos recoñecibles, un dos factores esenciais no
bo desempeño das pezas teatrais, cómicas ou non.

O argumento funciona así como o marco lóxico no que se
vai desenvolver a historia. Cando traballamos coa ficción
teatral, por disparatada que sexa, é preciso limitar o xogo
dramático a un espazo narrativo coherente, onde o público
poida recoñecer o que ten sentido e o que non, o que é
posible e o que non é posible, dentro da propia historia. É a
maneira de que a nosa historia sexa críbel.

Esa identidade perralleira –determinada polo medio e

non pola herdanza– acaba por xerar un pensamento

resistente que se oculta nunha realidade paralela.

Unha realidade na que un tratado de filosofía escrito

por un afeccionado lucense serve para describir o

mundo tanto ou máis que a razón pura que alguén

criticou dende os presupostos da ilustración: talvez se

Kant fose galego, tería serios problemas para profesar

a fe no progreso da que facía gala. E mais non

renunciaría a comprender e interpretar o mundo, só

que os medios empregados serían, obviamente, doutra

natureza. Talvez os de Celestino Fernández de la Vega

e o seu segredo do humor.

Cranios privilexiados ten, coma todos os espectáculos

de Mofa e Befa, unha intención didáctica que flúe por

debaixo da rigorosa anarquía coa que os protagonistas

destrúen as ideas preconcibidas do público, e sinala

que os prexuízos sobre certas formas de comprender a

existencia proceden dun mal entendemento do

contexto. A parodia opera aquí como unha hipertrofia

da realidade e non como un arremedo burlesco:

quizais para subliñar que a intención tamén vén dada

por ese medio que obriga a refuxiarse no popular para

acceder ao coñecemento.

Os textos de Pepe Sendón e Carlos Santiago

amóldanse perfectamente a esa dinámica de centrarse

nos comportamentos para revelar a filosofía que os

produce, de retratar o singular para desvelar o

colectivo. E nesa estilización da farsa, albiscamos

unha realidade que se distingue moi pouco da súa

caricatura. Para maior infortunio da razón crítica.

Manuel Xestoso. Erregueté 2017.
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As personaxes

Como xa comentamos máis arriba, unha das características da filosofía cómica de Mofa e Befa, o perralleirismo, é a
sucesión e creación rápida de personaxes, posibilitada en moitos dos seus espectáculos polo biombo como espazo de
transformación. Ás veces chega coa simple transformación dun obxecto ou un aderezo para a aparición fugaz dunha
personaxe, coma é o caso da monxa que atende a Polemón no psiquiátrico onde pasa os seus últimos días. O babeiro
que Befa leva durante toda a peza transfórmase nunha décima de segundo na cofia da monxa, nun único movemento.

Para achegármonos á maneira de compor as personaxes e a súa función na obra, distinguiremos entre personaxes
principais e personaxes secundarias,

Personaxes Principais

Mofa e Befa

Son as personaxes máis complexas por varias razóns. Por unha

banda constitúen un dúo cómico ben coñecido do público galego,

até o punto de as personaxes estaren xa confundidas cos propios

actores que lles dan vida, xa que as mesmas personaxes, son, na

ficción, tamén actores, capaces de inventar solucións perralleiras

para todo tipo de lances dramáticos. Son os responsables de narrar

a historia e de compor todo o abano de personaxes que interveñen

nela.

Como dúo cómico obedecen ao xogo clásico do clown. Mofa é o

máis serio, a autoridade que todo o sabe ou parece saber, cun

dominio lingüístico absoluto das situacións. Befa é o clown

anarquista que nunca para quieto, máis físico e cun talento para a

metamorfose capaz de por en apuros ao seu socio en calquera

momento. En Cranios Privilexiados, Mofa desdóbrase

actoralmente na personaxe de Polemón e as súas diferentes

reencarnacións, recaendo a recreación do resto das personaxes en

Befa, como é habitual nos espectáculos do dúo.

Polemón

Exemplo de filósofo popular galego, rural e presocrático, é a

viga mestra do espectáculo, pois toda a historia xira arredor da

súa vida e do seu pensamento. A súa crenza na transmigración

das almas e na reencarnación fai del unha testemuña de

excepción de grandes momentos da historia da filosofía. Nado

nun canto da provincia de Ourense, representa o saber popular

do país cun dominio patrucial da retranca e a ironía.

Nas súas distintas vidas anteriores aparece reencarnado en

personaxes como Critón, o amigo que axuda a Sócrates a

beber a cicuta, ou Hípaso de Metaponto, filósofo da escola

pitagórica condenado por Pitágoras a guindarse dun precipicio

por ter descuberto a existencia dos números irracionais.

Polemón impugna a filosofía elevada de raíz platónica, e

defende o pensamento no aquí e agora, a filosofía dos pes na

terra e da gargallada labrega que ridiculiza os altos ideais. A

polémica é o seu elemento natural, sendo autor dun método

filosófico, a maiéutica polemónica, que rivaliza coa maiéutica

socrática en capacidade de análise e coñecemento da

condición humana.



Sofalina

A nai de Mofa e Befa, a filósofa esquecida por ser muller. Ela é a

que sabe pensar e non o seu home, que á fin de contas é un

cheíñas. Muller rexa e bergantiñá, ao contrario de Polemón, é unha

filósofa cultivada, lectora de Maria Zambrano e Simone Weill, e a

única na familia capaz de comprender os novos desafíos da

modernidade. Porén, a súa condición feminina condénaa a atender

os asuntos domésticos para que seu home poda levar unha vida de

pensamento silvestre.

Tía Remedium

É a protagonista absoluta da escena final, irmá de Polemón e

muller de saberes máxicos e antigos. Representa o

pensamento máxico e supersticioso, tan arraigado na cultura

popular galega, pero tamén serve para ironizar sobre a

ausencia de pensamento nos novos medios de comunicación,

pois a Tía Remedium, con ser medio bruxa e muller de

longuísima idade, aparece en escena a través dunha perralleira

pantalla de plasma, facendo colapsar a modernidade das

Os filósofos

Entre os filósofos que aparecen na peza destacan especialmente

Pitágoras e Sócrates. É na escola pitagórica onde Polemón,

encarnado en Hípaso de Metaponto, descubre a teoría da

transmigración das almas, que lle permite ir migrando dunha

época a outra. Reencarnado posteriormente en Critón, asiste ao

que tal vez sexa o episodio fundacional da filosofía, a morte de

Sócrates, condenado polo tribunal ateniense a beber a cicuta tras

ser condenado por corromper á mocidade.

Durante a peza, sabemos tamén da súa amizade con Voltaire, con

quen partillaba o desprezo polo optimismo progresista de

Rousseau, ou do seu emprego como taberneiro na tasca londinense

onde paraba a beber cervexa Karl Marx.

Tamén se nos fala dos seus encontros aldeáns con Martin

Heidegger na Selva Negra durante o período nazi, ou da súa

admiración desencantada polo imperativo categórico de Inmanuel

Kant. Filósofos canónicos como Santo Tomás de Aquino,

Descartes, ou Ortega y Gasset, desfilan tamén polo palco nunha

sucesión frenética ás veces marcadas simplemente por unha

mudanza dos aderezos ou da escenografía. Así, Voltaire, Descartes

e Rousseau xorden de tres cadros pendurados do biombo nos que

Befa introduce a cara, como nas barracas de feira, para facelos

falar e xesticular.

Sofalina representa o pensamento

que queda fóra da historia, como é o

caso de tantas mulleres dedicadas á

filosofía, xa que o pensamento, na

tradición occidental, foi sempre

cousa de homes, coma o Soberano.

telecomunicacións coa

proliferación, a través delas,

de mensaxes e mentalidades

ben arcaicas.

Na imaxe Sofalina invoca o

espírito de Polemón, para

descubrir en que nova

existencia se terá

reencarnado.

Na imaxe superior Hípaso celebra o

descubrimento do teorema de Pitágoras tocando o

pífano. Na inferior, Critón asiste á morte de

Sócrates tras inxerir a cicuta

Personaxes secundarias
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Xunto a estes filósofos, representa un momento especial a

aparición dun pensador galeguista de Lugo, Celestino Fernández

de la Vega, autor d´O Segredo do Humor, con quen Polemón

polemiza sobre a mobilidade dos marcos, o infinito e a condición

galega.

Outras personaxes

Personaxes máis fugaces, que fundamentalmente axudan a facer

avanzar a historia, son por exemplo, o Padre Mendoza, profesor de

relixión do infante Polemón nos tempos da ditadura franquista que

representa o pensamento teolóxico e a primacía de deus sobre a

razón; ou o Doutor Froiz, un psicólogo da Coruña que somete a

Polemón a unha dura sesión de psicanálise onde se revela o

labirinto profundo do seu pensamento.

Nun plano aínda máis vertixinoso, e coa mesma función de soster

o discorrer da historia, aparecen personaxes rapidísimas, como un

garda civil, un amigo malintencionado de Polemón, a monxa que

asiste a este no psiquiátrico, ou os pais dun futuro estudante de

filosofía. Tamén personaxes públicas como Donald Trump, Angela

Merkel ou Mariano Rajoy, que funcionan como chiscadela cómica

á actualidade.

Na imaxe superior, Celestino Fernández de la

Vega debate con Polemón sobre a mobilidade dos

marcos, e na inferior, o Padre Mendoza instrúe o

espírito do Polemón infante nas verdades

teologais

Utilizando o babeiro como cofia, Befa compón a

personaxe dunha monxa con apenas un

movemento

Varios cadros serven para representar algúns dos filósofos que

desfilan pola peza. Os cadros levan aberturas nas caras, para que

Befa poda darlles expresividade co seu propio rostro. Na imaxe,

Befa interpreta a Karl Marx bebendo cervexa sobre o aguzado

ollar de Voltaire, Descartes e Rousseau.
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O espazo escénico

A composición do espazo escénico, responsabilidade da
artista moldava Natasha Lelenco, vén determinada pola
presenza central do biombo, elemento tradicional dos
espectáculos de Mofa e Befa, como en xeral do teatro
cómico.

No tratamento do espazo é sempre preciso distinguir entre o
espazo dramático, o lugar ou lugares imaxinarios onde a
ficción acontece, e o espazo escenográfico, que é o espazo
real no que o xogo dos actores ten lugar e que aparece
materializado para o público nos diversos elementos físicos
situados no palco.

No caso de Cranios Privilexiados, a densidade de lugares e
tempos nos que transcorre a historia, facía impracticábel
facer coincidir o espazo dramático co espazo escenográfico,
o que sería esixíbel nun tratamento realista da narración.

Pero a propia fábula que enmarca a historia, a presentación
pública da Crítica da Razón Perralleira, e o papel de Mofa e
Befa como narradores, dan a premisa básica para a creación
do espazo escénico. Co biombo transparente como elemento
central, formado por restos de tuberías plásticas, dispúxose
un espazo de representación sinxelo apenas conformado por
un chan en forma de taboleiro de xadrez, un púlpito onde
repousa o libro ladrillo, a Crítica da Razón Perralleira,
situado fora do taboleiro, e un módulo de madeira con
múltiples funcións, como columna clásica, caixón de
percusión, marco de pedra, ou diván psicanalítico.

Esta posta en escena recalca varios aspectos fundamentais da
peza. O chan axadrezado remítenos para a percepción do
espectáculo como un xogo actoral, neste caso cun matiz
conceptual, sendo a temática da filosofía matizada pola fácil
asociación do xadrez cun xogo mental. A peza única que se
move en todo momento no taboleiro é o módulo de madeira,
que conforme a orientación e disposición sobre aquel vai
adquirindo distintos significados.

Os materiais utilizados no resto dos elementos proceden do
mundo da construción, o que vén dado pola identificación
física do libro cun ladrillo. Este é un referente claro do
perralleirismo como filosofía propia do país, vítima nas
últimas décadas dun empeño construtivista que acabou por
dar lugar ao feísmo e a destrución da paisaxe tradicional
galega. As implicacións en termos políticos que se deixan
sentir nesa simple metáfora física achegan unha mellor
decodificación da sátira por parte do público.

Nestas dúas imaxes vemos como o caixón de madeira,

decorado dun xeito diferente en cada unha das súas

caras, vai adoptando distintos significados escénicos.

Na primeira imaxe, serve de columna grega. Na

segunda, de diván psicoanalítico.

O biombo transparente e o chan axedrezado definen o

espazo escénico onde o xogo teatral vai ter lugar. O

público pode percibir desde o inicio que o código do

espectáculo vai ser lúdico e non se tratará dunha

representación realista.
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Partindo do tópico de que os libros de filosofía son un
ladrillo, o propio ladrillo vai multiplicando os seus
significados no decorrer da peza, a través da manipulación e
as alusións directas dos actores, até se converter en símbolo
da mentalidade actual do país.

O biombo tubular fornece ademais diferentes elementos
escenográficos ao xogo cómico, que se van desprendendo
del ou ben aparecen por transformación. Tres cadros de
filósofos ilustrados pendurados do biombo fan xurdir a
parede do gabinete psicolóxico do Doutor Froiz. Un tubo
estreito transfórmase en frauta ou punteiro. Un canto do
biombo aparece como encerado para demostracións
matemáticas. Os ocos da estrutura serven ora como portas,
ora como xanelas. Na escena final todo o biombo se
transforma nunha enorme pantalla de plasma coa aparición
dunha lente de aumento reciclada. Perralleirismo en estado
puro.

Mofa, á esquerda, utiliza como

máscara para Polemón unha

raqueta de pádel decorada co

rostro de Josif Stalin.

Befa, á dereita, constrúe a

personaxe de Sofalina disfrazada

con coadores de cociña, unha

peruca barata, unhas orellas de

Micky Mouse e tea dun mantel

de cociña, material procedente

de calquera tenda chinesa.

Na escena da festa de disfraces, onde Polemón e

Sofalina se coñecen, podemos apreciar varias

características do estilo perralleiro, como a

composición de personaxes e situacións a partir de

aderezos reciclados.
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Escena 1. O Mito do biombo

Co público xa sentado, Mofa e Befa agardan atrás do
biombo o momento de entrar en acción. É unha escena que
serve de prólogo ao espectáculo. Mentres esperan o aviso de
inicio da función reflexionan sobre a semellanza do teatro
cunha caverna, como no mito homónimo de Platón narrado
na República.

Fragmento

Mofa
Si, home, non te lembras? Hai unha caverna onde hai uns tipos
encadeados contra unha parede.

Befa
Que putada!

Mofa
Están encadeados de tal forma que non poden virar a cabeza e
non poden ver outra cousa que a parede.

Os dous ollan para o fondo de escena

Befa
Que triste!

Mofa
E detrás deles hai un tabique onde suceden cousas

Befa
Como no noso biombo?

Mofa
Exacto! E detrás do biombo hai a luz de un lume, e a luz do
lume ilumina todo o que sucede por riba do biombo. A pregunta
é, que ven os tipos que están encadeados contra a parede?

Befa
Si.

Mofa
É unha pregunta.. . Que ven?

Befa
Que ven.. .? A parede.. .?

Mofa axita os brazos

Befa
Os brazos. . .?

Mofa mima sombras coas mans

Mofa
Non, carallo! As sombras do que sucede no biombo! Levan toda
a vida alí encadeados e só ven as sombras e parécelles que as
sombras son a realidade, porque nunca viron outra cousa

Befa
Aha! Que triste!

Mofa
Agora imaxina que eses tipos se ceiban das súas cadeas

Mofa érguese

Befa
Menos mal

Mofa
Céibate, céibate. . . ! Vólvense e ven o biombo por primeira vez na
súa vida

Guía de lectura

Mofa e Befa fan, nesta escena, unha particular lectura do
mito da caverna. Mentres no mito platónico o interior da
caverna representa o mundo das aparencias, -as sombras
proxectadas contra a parede por un lume aplicado contra un
tabique-, e o exterior, a plena luz do sol, representa o mundo
das ideas, na versión de Mofa e Befa, hai unha inversión.
Por unha banda a parte traseira do biombo representa o
mundo real dos actores, onde se maquillan e visten nun
ambiente triste e pouco iluminado, mentres a parte frontal,
onde está o espazo escénico e o público, representa, claro, o
mundo ficticio do teatro, onde ten lugar a representación.
Pero cando Mofa e Befa se volven e ollan o público a través
do biombo, identifican o que vén, cada un ao seu xeito, coa
realidade. Parece unha contradición. Pero se pensamos na
relación entre a realidade e a ficción que dá base a todo
espectáculo teatral, tal vez atopemos unha explicación lóxica
de por que Mofa e Befa pensan así.

A escena serve de prólogo ao espectáculo. E cal é a
intención deste prólogo, desde o punto de vista teatral?
Dámosvos unha pista. O tema de que van tratar, a filosofía,
pode resultar complicado de percibir polo público, e tal vez
este non saiba de primeiras que actitude tomar sobre o que
están vendo. Como ourives da comedia, Mofa e Befa axudan
ao público a entrar no espectáculo.

1 5



Escena 2. As vidas de Polemón

Na segunda escena, Mofa e Befa saen de atrás do biombo e
inician a representación. Son varias as informacións que nos
dan. Explícannos cal é o motivo de estar sobre o palco, a
presentación dunha importante obra do pensamento galego,
a Crítica da Razón Perralleira, e tamén que o tema da obra
pode resultar difícil de entender, pois o asunto do libro é a
filosofía.

Fragmento 1

Mofa
A filosofía é unha ciencia incomprensible que non promete
solucionar nada, senón ensinarnos a preguntar mellor. Porque
queridas amigas, ás veces facemos preguntas que non teñen
sentido!

Befa
É verdade, amigas, cantas veces facemos iso, eh?

Mofa
Certo que a filosofía suscita sempre un certo rexeitamento.. .
“Non me veñas coas túas filosofías”, escóitase moito na rúa. Ou
poñamos un caso. Imaxinemos os típicos pais que agardan
impacientes a chegada de seu fillo, un mangallón de dezaoito
anos que tras sobrevivir ao ensino secundario obrigatorio, chega
a casa co orgullo do deber cumprido

Fillo
Papá, mamá! Xa me deron a nota de selectividade

Pai
Suspendiches?

Fillo
Saquei un nove con cinco

Pai
A saber que farías

Nai
Pero Manolo, non ves que o neno se pode matricular no que
queira? O teu fillo pode ser médico, avogado, incluso
criminólogo.. . !

Pai
Ah! Daquela aprobou?

Nai
Claro, e cunha notaza. Nove con cinco

Pai
E a ver, meu gaiteiriño, que queres estudar, se se pode saber?

Fillo
Filosofía!

Estupefacción dos pais

Pai
Vou polo cognac!

Nai
Ai, virxe santísima! Quedei aberta do peito! Que queres, matar
ao teu pai? Manolo, iso que é.. . Veterano ou Soberano?

Pai
Soberano, que esta é cousa de homes, cago na bicha.. . Pero a ver
calamidá, ti podendo ser avogado, ou conselleiro de facenda, ou
rexistrador da propiedade, ou representante de futbolistas, ou
protésico dental, como vas e te queres meter nesa merda da
filo. . .? Pero quéresme dicir para que carallo serve a filosofía?

Guía de lectura

Neste fragmento Mofa e Befa explícannos que a filosofía
non é un saber moi popular, suscitando a miúdo a
desconfianza da xente, que sempre se pregunta para que
serve realmente a filosofía. É unha cuestión que non vos
resultará descoñecida, se vos estades iniciando no estudo
deste peculiar saber, pois é un tópico moi recorrente.

Porén, no inicio deste fragmento, Mofa dá xa unha posible
resposta a esta cuestión: a filosofía é unha ciencia que nos
ensina a preguntar mellor. Será que esta resposta pode
satisfacer todas as dúbidas? Ou é que non somos capaces de
concibir un tipo de saber que non teña unha utilidade
práctica?
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Escena 2. Vidas de Polemón

Tamén nos explican, na segunda escena, que o libro ten
aínda outra dificultade porque é a obra dun pensador galego
e a maneira galega de pensar utiliza unha lóxica diferente da
de outros pobos. Para esclarecelo poñen varios exemplos dos
que se deduce que a filosofía popular galega é un chisco
perralleira. Por iso o libro que van presentar se chama así,
Crítica da Razón Perralleira, libro que, finalmente anuncian,
contén a vida e o pensamento dun filósofo galaico, Desiderio
Pan Pena, alcumado Polemón, seu pai.

Fragmento 2

Mofa
O cerebro galaico está dotado de mecanismos que estragan por
completo a lóxica binaria propia de pobos máis serios, como o
alemán,

Befa
Heil

Mofa
O inglés

Befa
Yes

Mofa
Ou o catalán

Befa
Que vols si plau

Mofa
. . . pobos que acreditan ás cegas na clara distinción entre a
verdade e a falsidade.

Befa
Pola contra, na cabeza dun galego ou galega non está nada claro
onde comeza a verdade e onde remata a falsidade

Mofa
Imos poñer un exemplo.. . se eu lle explicase a Befa.. . atende,
Befa.. .

Befa
Dime Mofa

Mofa
Unha dupla negación é sempre unha afirmación pero unha dupla
afirmación nunca pode ser unha negación.. . que me diría el?

Befa
Si, si!

Mofa
Grazas, Befa. É desta maneira que resulta imposible sermos un
país serio, competente, dotado dunha perspectiva a longo prazo.
O problema agrávase cando na Galiza nos facemos a gran
pregunta filosófica.

Befa
Hey people, to be or not to be?

Mofa
Hai dúas maneiras de traducir este verso ao galego. Como.. .

Befa
“Ser ou non ser”

Mofa
. . . ou como.. .

Guía de lectura

Neste fragmento alúdese a un tópico frecuente da
antropoloxía: o relativismo cultural, baseado na idea de que
cada cultura ten un xeito propio de pensar, unha lóxica
propia, para entendérmonos. A propia ciencia lóxica nos di
que existe unha lóxica elemental, baseada na verdade e na
falsidade, pero é posible describir outras lóxicas con máis
valores de verdade, como a lóxica borrosa, baseada na
indeterminación, ou a lóxica dos mundos posíbeis, que
introduce os valores de necesidade, posibilidade e
imposibilidade.

Son moitas as cuestións que se poden formular. Reflicte o
estereotipo dos galegos, como xente cunha maneira de
pensar difícil de entender, ese relativismo cultural? É
realmente a lóxica galaica diferente da lóxica doutras
culturas? Daquela, por que fai graza o chiste do alumno
galego de lóxica que responde “Si, si” para negar o que
afirma o profesor?

Por outra banda, menciónase tamén outra idea filosófica que
dá moito que falar. A diferenza entre ser e estar, propia, por
exemplo, de case todas as linguas románicas. A lingua
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clásica da filosofía, o grego, como o inglés ou o alemán,
apenas tiña un verbo para os dous sentidos, e na maioría de
linguas do mundo, como o chinés ou as linguas amerindias,
nin sequera existe verbo copulativo. Desde Aristóteles, a
filosofía concíbese entre outras acepcións, como ciencia do
ser ou metafísica. Moitos séculos despois, o filósofo alemán
Friedrich Nietzsche afirmou que na realidade a metafísica e
a súa reflexión sobre o ser non son outra cousa que pura
gramática.

Esta idea suscita algúns debates que nos parece interesante
proporvos:

- Modela a gramática a maneira de pensar e comprender a
realidade das culturas con lingua propia?

- E que sucede coas linguas que carecen do verbo ser? Tal
vez son incapaces de desenvolver un auténtico pensamento
filosófico?

Nesta escena, Mofa e Befa tamén nos achegan importantes
informacións para comprender o espectáculo. Como xa foi
dito, é aquí onde se establece o marco lóxico no que a
historia se encadra. Por exemplo, fálasenos da crenza de
Polemón na transmigración das almas. Esta idea ten unha
función dramática fundamental no espectáculo, como xa foi
referido, e tal vez paga a pena pensar en cal é exactamente
esa función.

Befa
“Estar ou non estar”

Mofa
Que non é o mesmo! Porque.. .

Befa
Un momento Mofa, mira, tes que explicar iso que parece que hai
aí un de Lugo que.. .

Mofa
Veu un de Lugo?

Befa
Si

Mofa
Pero home, como non esperaches a que pasásemos por Lugo e
xa volo explicábamos a todos? Pois non pasa nada, que tamén lle
vai ben a todos aquí. . . Querido amigo de Lugo, os pobos máis
avanzados de Europa, como os alemáns, os franceses e os
ingleses, non distinguen entre ser e estar. Pola contra, todos os
países que lles deben cartos, case todos localizados no sur do
continente, distinguen claramente entre ser e estar, polo que poda
pasar. E na Galiza, aínda máis.

Befa
Os alemáns son e están ao mesmo tempo, pero os galegos e as
galegas podemos ser sen estar e estar sen ser!

Mofa
Peor aínda, os galegos

Mofa
non sabemos se somos ou non somos.. .

Befa
que é o problema do galeguismo

Mofa
pero tampouco sabemos se estamos ou non estamos.. .

Befa
que é o problema da emigración.

Mofa
E temos aínda o problema de que nin son todos os que están, nin
están todos os que somos.. .

Befa
que é xa o problema da corrupción.
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Escena 3. Polemón en Crotona

Nesta escena relátasenos unha das lendas máis antigas da
historia da filosofía, a morte de Hípaso de Metaponto,
condenado polos pitagóricos a guindarse ao mar desde un
precipicio tras descubrir a existencia dun número irracional,
a raíz cadrada de dous, o que desafiaba o dogma pitagórico
da racionalidade absoluta dos números. Xogando co
estereotipo do sur de Italia como feudo de diversas mafias,
descríbesenos a Pitágoras, cuxa escola estaba na cidade
calabresa de Crotona, como o xefe dun clan mafioso que en
vez de traficar con armas ou drogas, trafica con ideas
matemáticas.

Fragmento

Hípaso entra en delirio a tocar un pífano

Hípaso
Oh, alegría! Oh, éxtase! Oh deusas! Oh ninfas! Víndeo ver!
Vinde ver que cacho cerebro ten dentro dese cranio, que parece
mentira como lle pode caber ese cerebro nese cranio tan
pequeno, que parece un estado, e non un estado calquera como
Andorra.. . Un estado como Ucrania!

Pitágoras
Non berres, que me rebenta a cabeza

Hípaso reflexiona

Hípaso
O que pasa.. . é que me parece.. . que supoño.. . que non podo estar
de acordo

Pitágoras
Estás de coña. Lémbroche que estar en desacordo co fundador da
seita pitagórica, eu, págase coa morte

Hípaso
Iso, se non podes probar que tes razón, e eu teño probas
contundentes.

Pitágoras
Non me fagas rir cons teus dentes. Cando te recollín na cloaca
onde vivías non sabías nin os múltiplos de tres.

Hípaso
A que ven iso agora! Non me veñas de fenómeno! A ver, ven
aquí, Pitagorín, que pasa se os catetos valen un?

Pitágoras
Que pasa, Hípaso? Que pasa?

Hípaso
Pasa que a hipotenusa vale raíz cadrada de dous

Pitágoras
E que?

Hípaso
Que a raíz cadrada de dous é un número irracional

Pitágoras
Home, non me fodas. Iso é imposible. Todos os números son
racionais.

Hípaso
Fíate dun can e non corras! Calcula, calcula!

Pitágoras
Non teño a cabeza para calcular nada.

Hípaso
Déixame o abaco

Pitágoras
O abaco é meu!

Guía de lectura

Dúas son as ideas que son tratadas en clave cómica nesta
escena.

Por unha banda, a confrontación entre a idea de Pitágoras de
que a realidade ten unha estrutura matemática perfectamente
racional, e a idea de Hípaso de que calquera explicación
racional deixa sen explicar unha parte da realidade. É unha
polémica tan vella como a propia filosofía, formulada moitas
veces como o “principio de razón suficiente”, segundo o cal
sempre é posíbel encontrar unha explicación racional de
todo o que sucede no mundo.

Filósofos como Leibniz chegaron a afirmar que era posíbel
encontrar unha linguaxe matemática que fose capaz de
formular calquera verdade. Pero no século XX, o lóxico e
filósofo Kurt Gödel demostrou que a teoría matemática
mellor formulada non é capaz de demostrar todas as
verdades do campo a que se aplica. Un exemplo clásico é a
dobre teoría física da luz, que define esta como onda e como
corpúsculo. Na realidade son dúas teorías incompatíbeis que
por si mesmas só explican de maneira parcial os fenómenos
lumínicos e deben complementarse para dar unha
explicación máis consistente da natureza da luz.
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Outra idea que aparece na escena é a cuestión do principio
de autoridade no saber. Cando Hípaso rebate o teorema de
Pitágoras, este imponlle o dogma da racionalidade dos
números abusando da súa posición de poder. Unha actitude
nada infrecuente na historia das ideas.

Por exemplo, na idade media, a escolástica daba prioridade á
palabra de deus, é dicir, á Biblia, sobre a razón, o que no
Renacimento, coa aparición da nova física de Copérnico,
Kepler e Galileo, abriu un longo período de conflitos entre o
pensamento eclesiástico e o pensamento científico, que
concedía á razón é á experiencia a prioridade absoluta. A
ironía aquí, cando Pitágoras condena a Hípaso a guindarse
do precipicio, é que a razón tamén pode ser dogmática,
como ben nos lembrou Inmanuel Kant. En que sentido isto é
así, é tal vez un bo pretexto para o debate.

Hípaso
Méteo no cu, que xa fago eu a conta:
1 ,414213562373095048801688724209.. .

Pitágoras
Por favor, Hípaso, non me deas a matraca

Hípaso
Podo seguir así ata o final dos tempos. O teu teorema é un bluff.
Xa podes estirar a conta como un vulgar tendeiro ateniense, que
se os catetos valen un, á hipotenusa sempre lle vai faltar un
cacho. Ai, que non lle chego ao extremo do cateto. . . !

Pitágoras
Cago na bicha, Hípaso de Metaponto. Es un puto cabrón.

Hípaso
Non, caro Pitágoras. Son un tipo consecuente.

Pitágoras
Con secuente ou sen ela, condénote a tiráreste dun precipicio e
morreres afogado no mar. Toma!

Hípaso
Hostiá Pitágoras, e por que? Teño toda a razón

Pitágoras
Por mamón

Hípaso
É inxusto

Pitágoras
Impórtame un carallo. Quen manda aquí?

Hípaso
Mandar, mandas ti

Pitágoras
Pois se eu digo que todos os números son racionais, calades
todos e acabouse o conto, que para iso estamos en Calabria

Hípaso
Puta mafia

Pitágoras
Guíndate!
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Escena IV. O que se di e o que se pensa.

Nesta escena Mofa e Befa preséntannos o método filosófico
inventado polo seu pai, a maiéutica polemónica, contraposta
á maiéutica socrática. Ambos métodos baséanse no diálogo
como vía para chegar ao coñecemento. Pero mentres o
método socrático se funda nun diálogo entre o mestre e o
alumno, no que aquel fai preguntas a este e o mestre se
responde a si mesmo, o método polemónico propón un
diálogo de igual a igual no que o coñecemento reside máis
alá das palabras.

Na realidade o método polemónico é o pretexto dun xogo
cómico no que dous vellos galegos se encontran e manteñen
este diálogo en aparencia intranscendente.

- Home! Que hai! Como vai todo?
- Pois nada.. . eu que sei. . . ben, supoño. E ti?
- Eu? Coma sempre. Ímola virando
- Mira que hai tempo que non nos vemos! Temos que quedar
un día
- Cando queiras. Ala, adiosiño
- Adeus.. .

Mofa
Pero vaiamos ao primeiro argumento

Befa
Que hai?

Mofa
Profundo. Porque, que é o que hai? Que se quere dicir cando se
di. . .?

Befa
Que hai?

Mofa
Que existe algo realmente? E se existe, que é, de que se trata
ese. . .?

Befa
Que hai?

Mofa
Como podemos sabelo? Como podemos demostrar que ese. . .

Befa
Que hai?

Mofa
. . . significa que hai algo en vez de nada?

Befa
Efectivamente. Nada de caralladas. Vamos ao allo que xa
repite. . .

Mofa
Vamos ao allo, si, porque esta pregunta polo.. .

Befa
Que hai?

Mofa
. . . vén reforzada por unha clara ameaza

Befa
Como vai todo! ! ? . . . Como vai todo?

Mofa
Todo, queridas amigas! Porque non é que se queira saber algo, é
que se quere saber todo. Como se pode permitir semellante
intromisión na vida privada?

Befa
Pois cunha defensa pechada en tres tempos, amigas. O nihilismo

Mofa
Pois nada.. .

Befa
O escepticismo

Mofa
eu que sei. . .

Guía de lectura

Neste fragmento, de grande eficacia cómica, Mofa e Befa
xogan na realidade coa diferenza entre dicir e pensar.

Filósofos cognitivistas como Steven Pinker afirman que,
contra a crenza de moita xente, o pensamento e a linguaxe
non están unidos de maneira indisolúbel, xa que moitos
pensamentos non se dan a través de expresións lingüísticas.
Unha demostración básica prodúcese cando escribimos
algún pensamento e ao acabar decatámonos de que a frase
non expresa “exactamente” o que pensamos.
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Por outra banda, a escena remítenos á idea da filosofía como
unha reflexión infinita que pode xurdir á partir da conversa
máis banal. Obviamente hai aquí unha ironía sobre a
filosofía como un saber que se enreda eternamente no
labirinto das propias palabras, o que explica moitas veces o
carácter incomprensíbel do discurso filosófico que
popularmente se lle atribúe.

Pero o método polemónico tamén nos deixa entrever que esa
reflexión infinita é a que produce o auténtico coñecemento.
Facendo xirar a linguaxe, Mofa e Befa acaban por extraer da
conversa trivial entre os dous vellos profundas reflexións
sobre o tempo, como as que ocuparon a mente de filósofos
tan notábeis como Parménides, Heráclito ou Nietzsche.

Befa
E o relativismo moral

Mofa
Ben, supoño

Befa
Brillante.

Mofa
Grazas, grazas

Befa
Hai que recoñecelo. Son retrousos así os que permiten recuperar
a iniciativa e lanzar un contraataque lapidario

Mofa
E ti?

Befa
Eu?

Mofa
Boa trabada. Porque ese blindarse na propia identidade.. . ese. . .

Befa
Eu??

Mofa
. . . non é máis que o preludio do típico patadón conceptual

Befa
Coma sempre!

Mofa
E que significa ese. . .?

Befa
Coma sempre!

Mofa
Tal vez ese. . .

Befa
Coma sempre!

Mofa
. . . trate da persistencia do mesmo ao longo do tempo? Logo, se
todo é.. .

Befa
Coma sempre!

Mofa
. . . quere dicir que nada cambia, como dicía Parménides? Mais se
nada cambia, se todo é.. .

Befa
Coma sempre!

Mofa
Como sabemos que o tempo pasa? Sempre, xa que logo, é igual a
nunca? Non será máis ben que todo cambia, como dicía Heráclito,
e que nada é.. .

Befa
Coma sempre!

Mofa
Pois, ao final, queridas amigas, ese. . .

Befa
Coma sempre!

Mofa
. . . non virá sendo unha negación do tempo? Acaso ese. . .

Befa
Non, non, non.. . ! ! ! Imos avanzando, eh? Non temos tempo agora
para elucubrar sobre a sustancia do tempo.. . Que me dis do “Ímola
virando,” eh?

Mofa
Sublime! O Eterno Retorno! Que lance! Deixáchesme perplexo!
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Escena VI. AMorte de Sócrates.

Esta escena ten unha referencia precisa na Apoloxía de
Sócrates, onde Platón describe a morte do seu mestre,
acusado de corromper á mocidade ateniense e condenado
polo tribunal da cidade a beber a cicuta. Máis alá do
significado histórico da escena, o que nos interesaba era
contrapor á narración platónica unha versión da mesma
escena, máis consoante co punto de vista anti-idealista de
Polemón, encarnado aquí na figura de Critón, amigo de
Sócrates.

Na historia da filosofía, este episodio ocupa un lugar
fundacional porque se corresponde coa aparición no
pensamento grego da idea da inmortalidade da alma, idea de
gran transcendencia no pensamento occidental posterior, na
medida na que o pensamento inmortalizado se eleva por riba
da realidade física e tanxíbel. Precisamente Critón, admirado
pola actitude absurda do mestre, que acepta beber a cicuta en
vez de escapar, pon en cuestión esta idea, plantándolle cara
co simple sentido común.

Fragmento

Critón
Mira Sócrates, perdoa, xa sei que non é bo momento, pero é que
outro momento tampouco hai. Como queres que te enterremos?

Sócrates
Non sei. A incineración é rápida e máis abstracta, pero non teño
cartos para pagala, xa sabes que a vida de filósofo non é fácil.
Por algo me deixou a muller. Por outro lado, tampouco me chega
para pagar unha sepultura ou unha urna. Mira, mellor consegue
unhas táboas vellas e déixame sobre elas no medio do campo,
para que me devoren os voitres.

Critón
Ala, como os budistas tibetanos! Non te preocupa ser
esnaquizado como unha prea?

Sócrates
A idea, caro Critón, é dar a entender que a miña alma é inmortal
e que o corpo é apenas un envoltorio efémero. Veña. Pásame a
cicuta, que xa me tarda

Critón
Pero non o entendo, Sócrates. Como vai ser inmortal a alma? Ti
non te das conta de que cando palmes xa non haberá nada, nin
viño, nin polbo á feira, nin farrapos de gaita? Que ademais a min
paréceme alucinante que catro políticos desgraciados te
condenen a beber cicuta e ti lles fagas caso e aínda queiras
bebela como unha ovella, co venenosa que é e o mal que fai.
Que isto non é Alcatraz, carallo! Dáslle unha patada á porta e
escapas para Esparta, por exemplo, que alí os atenienses non
teñen collóns de irte buscar

Sócrates
Ui Esparta, coa fama de filósofo pederasta que teño eu por alí!

Critón
Pois para Corintio, que alí dánlle a todo

Sócrates
Cala a boca Critón, non me fodas o plano para ser inmortal.

Critón
Boh, a inmortalidade! O típico concepto sobrevalorado. Como a
democracia! Mira o que nos trouxo!

Sócrates
De sobrevalorado hostias. Ou acaso pensas ti que suicidarse é
barato? Beber a cicuta é o prezo que hai que pagar por ser o
filósofo máis importante de todos os tempos.

. . .

Sócrates morre e a súa alma abandona o seu corpo

Critón
E aló vai o Sócrates, o máis grande filósofo da humanidade, a
pesar de ser un iletrado, un borrachín, un nugallán pouco amigo
da hixiene, un lerchán sen acougo.. .

Sócrates
Un respeito Critón, que aínda estou de corpo presente. Que
somos? Animais?

Guía de lectura

Como vemos na escena, a visión de Polemón sobre a morte
de Sócrates pon en cuestión a idea da inmortalidade da alma,
reducida aquí a unha esaxeración que simplemente expresa o
desexo de Sócrates de ser recoñecido pola posteridade como
o filósofo máis importante de todos os tempos.

É un punto de vista compartido por Friedrich Nietzsche, para
quen a morte de Sócrates foi un auténtico suicidio que lle
permitiu ao filósofo ateniense converterse no novo heroe da
cultura grega, fronte aos heroes tráxicos glorificados polo
teatro, que precisamente tiñan a coraxe de enfrontar a propia
mortalidade. Nietzsche identifica nesta escena o inicio dun
erro fatal que se transmitirá a toda a filosofía posterior, a
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diferenza entre un mundo ideal e verdadeiro e o falso mundo
das aparencias, que no pensamento do filósofo alemán, é o
único mundo que existe realmente.

A escena alude tamén á cuestión, por outra banda tan actual,
da fama como grande ideal da nosa época. Parece que non
podemos vivir sen ídolos, eses individuos glorificados como
mitos e exemplos a imitar pola sociedade, pero seres
humanos de carne e oso cos mesmos defectos e virtudes que
calquera de nós. Convencidos da idea de Andy Warhol, de
que na sociedade contemporánea todos temos dereito a
quince minutos de fama, os medios de comunicación abren
incluso hoxe en día a posibilidade de sermos famosos por
calquera motivo atrabiliario, a través de reality shows e
escándalos mediáticos. Descubrir o camiño que leva de
Sócrates e a súa ansia de inmortalidade, aos desvelos
mediáticos de figuras como Belén Esteban ou o último
influencer de moda, atrevémonos a dicir, é o inquietante
enigma desta escena.

Mofa desmonta a personaxe

Mofa
Aló vai a súa alma inmortal, coa graza que nunca tivo en vida, a
pagarlle un óbolo a Caronte para que o transporte na súa zodiac
máis aló do alén.. . leva a palangana que igual hai que achicar. . .
transportalo á illa dos famosos onde repousan para sempre os
seres inmortais como Elvis Presley, Janis Joplin, John Lennon,
Jimmi Hendrix ou Pepe Cuíña
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Escena VIII. Alegoría do Marco

Nesta escena prodúcese o encontro entre Polemón e un
célebre filósofo galeguista, Celestino Fernández de la Vega,
autor dun ensaio intitulado O Segredo do Humor. É uha das
escenas máis divertidas da peza porque toma como base o
mito da mobilidade dos marcos, as pedras que no agro
galego marcan os lindes entre as leiras e que os propietarios
presuntamente moven polas noites para ensanchar a súa
propiedade. A alegoría do marco serve para recrear en clave
galaica as famosas aporías de Zenón de Elea, filósofo grego
que enunciou a contradición do concepto de infinito coa
realidade finita do mundo físico.

Fragmento

Celestino
Pero daquela, cal é o problema do marco?

Polemón
A ver oh! Poñamos, a un supoñer, que esta pedra é un marco. A
un supoñer, eh? Pois, a ver, por que está este marco aquí?

Celestino
Pois estará para marcar o linde entre as leiras, non?

Polemón
Exactamente, pero quen o puxo aí? O da leira de aquí ou o da
leira de aí?

Celestino
Home, non se pode saber con certeza, porque hai marcos que xa
veñen da prehistoria

Polemón
Da prehistoria virán, pero non viñeron polo seu propio pe que
alguén os puxo aí. Ou o da leira de aquí ou o da leira de aí!

Celestino
Home, iso si

Polemón
Moi ben. Pois poñamos, a un supoñer, que o puxo aquí o da leira
de aí. Que?

Celestino
Como que?

Polemón
A ver ou, a un supoñer. Se vostede é o da leira de aquí e atopa o
marco aí, que pensa? Que vai pensar? Pois que o marco aí non
está ben.

Celestino
Ah non?

Polemón
Non. E daquela que fai. . .? Darlle unha cuarta para adiante. . .
déalle, déalle. . . non vaia ser que se aproveiten dun, ou.

Celestino
Home.. .

Polemón
Daquela, cando chega o da leira de aquí e ve o marco, que fai?

Celestino
Que fai?

Polemón
Darlle media cuarta para alá. Déalle, déalle. . E por que media?
Porque o outro moveuno unha cuarta e sábeo, e se eu lle dou
media cuarta para alá, el non me pode protestar e eu aínda gaño
media cuarta. Non me entende?

Guía de lectura

A escena presenta dúas liñas interpretativas. Por unha banda
explota cómicamente os eternos preitos sobre a terra dos
galegos, xa referidos en época tan antiga como a romana por
moitos autores latinos. O concepto de límite é
sorprendentemente familiar en terras galaicas e serve para
unha sátira dos planes de reforma que moitos políticos
progresistas levan anos propondo para sacar o noso país do
atraso. Entre eles a política histórica de concentración
parcelaria, que en teoría permitiría superar a baixa
produtividade do minifundio, concentrando as terras en
unidades máis grandes e rendíbeis.

Logo de máis de sesenta anos, a política de concentración
parcelaria non parece ter producido grandes efectos sobre a
economía galega, sendo a desaparición do rural un dos
grandes dramas actuais do noso país. Esta realidade
exprésase na frase final da escena, cando Celestino lle
pregunta a Polemón polo futuro do país. A resposta de
Polemón é rotunda: “Cal vai ser? O ladrillo”. É dicir, o
abandono do rural e a venda das terras como espazo
urbanizábel, coas consecuencias de todos coñecidas.
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Neste contexto, e a un nivel máis filosófico, a escena
amósanos a contraposición entre o pensamento progresista
de Celestino, marcado polo seu carácter teórico, e o
escepticismo máis fincado na terra de Polemón, filósofo
rural que coñece como se moven realmente as cousas no
agro. O escepticismo sobre os procesos de modernización do
país dá aquí alas a polémicas ben coñecidas no mundo da
filosofía, como é a disquisición entre o optimismo e o
pesimismo xa formulada polos filósofos da ilustración, con
Rousseau e Leibniz do lado do mellor dos mundos posíbeis e
Voltaire e Diderot no bando do fatalismo, iso si, ben
humorado.

Por outra banda, a escena introduce tamén a reflexión sobre
o concepto de infinito, un concepto discreto que forma parte
da nosa mente, e o carácter finito e continuo da realidade. A
aplicación á realidade do concepto de infinito, que implica a
divisibilidade ilimitada de calquera espazo, produce as
coñecidas aporías de Zenón, -das que a Alegoría do marco é
unha versión cómica e galaica-, xa que a realidade é un
continuo que non se pode dividir máis alá dun límite. A
diferencia entre o discreto ou divisible, e o continuo, foi
estudada por Aristóteles, quen chegou á conclusión de que o
infinito só pode existir en potencia, é dicir, como
posibilidade, pero nunca en acto, isto é, como realidade
materializada.

Celestino
Home, entender. . . ao final vostede moveu o marco?

Polemón
Eu non movín nada, que aquí quen moveu algo foi vostede e xa
dixen que era a un supoñer. O que quero dicir é que o marco
quieto nunca está, porque o marco, de seu, xa quere estar noutro
sitio.

Celestino
Quéreme dicir, logo, que é condición inherente do labrego
expandir ad infinitum a extensión da súa propiedade?

Polemón
Mellor non digo nada.

Celestino
Pero iso é imposible, porque a leira non se pode expandir
infinitamente

Polemón
Ai non?

Celestino
Claro, home, xa o di a teoría do Big Bang, o universo é finito

Polemón
Finito?

Celestino
Si, finito. Que acaba, que ten un fin, un marco, para
entendernos. . .

Polemón
O marco quieto nunca está, como llo teño que dicir?

Celestino
Pero nalgún momento terá que haber un límite

Polemón
A ver, ho. A un supoñer. O mundo. Ao final. Chegamos á fin do
mundo, non? Xa non hai máis, poñamos por caso. E resulta que
na fin do mundo.. . que hai? Pois haberá un marco, non? Un
marco que di que alí é a fin do mundo, ou?

Celestino
Claro!

Polemón
Moi ben. Vai o señor andando, andando, e chega ao marco da fin
do mundo, a un supoñer. Estamos?

Celestino
Si. Estamos

Polemón
Ben. Pois agora, colle, e pasa o brazo por riba do marco. Que?

Celestino
Como que que?

Polemón
Xa pasou o brazo. Que? Que hai?

Celestino
Eu.. . non.. .

Polemón
Máis leira, home, máis leira! Ten que haber máis, porque se non,
non había alí un marco, ou?

Celestino
Pois. . . claro que si. Non pode non haber nada. Pero iso é tanto
como dicir que o universo é infinito!

Polemón
Home, non. E daquela, se sempre hai máis leira, pois aínda lle
podemos dar unha cuarta máis para aló. Déalle, déalle. Ou tamén,
como é o último marco que hai, pois aínda lle chantamos outro
marco máis alá, e quedamos cun bo cacho de leira sen que ninguén
se entere.

Celestino
Outro marco! Un infinito cheo de marcos!

Polemón
Iso!

Celestino
É como no paradoxo de Zenón de Elea. Se xuntamos unha cousa,
que non é nada, con outra cousa que tampouco é nada, non hai
aumento de tamaño. Daquela, as cousas non son nada.
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