
A sereíña que non quixo ser princesa 

PROTAGONISTAS: 

A Sereíña 

A filla da Sereíña 

O príncipe 

A sereíña cando era unha rapaza 

O bruxo Maruxo 

ACTO I 

1ª escena 

( As protagonistas son a Sereíña e a súa filla. Están sentadas 

nun sofá no centro da sala. Despois de estar un minuto facendo 

como que miran un libro e rindo , empeza o diálogo) 

Filla: Mamá  a ti sempre che chamaron Sereíña? 

Sereíña: Bo, eu son Serea. Sereíña é o meu nome artístico, o 

que utilicei para triunfar como cantante na ópera do Ancho 

Mar. Con ese nome fíxenme famosa e despois quedoume ata 

hoxe. 

Filla:  E nunca saíches a terra?  

Sereíña:: Uff,  non. Ata a praia si, claro. Pero vivir en terra 

nunca. Aínda que cando era nova sufrín esa tentación nunha 

ocasión en que houbo un naufraxio. Un día de inverno, cando 

eu tiña 18 anos, había unha tempestade. Eu estaba ás miñas 

cousas, practicando unha serenata e, non sei como, así de 

repente, sentín un forte ruído, alcei a vista e  vin  un barco que  

ía a pique. Eu deixei todo e achegueime rapidamente  para ver 

se necesitaban auxilio e, efectivamente, había un tripulante 

que era arrastrado pola corrente. Nadei ata el,  socorrino e 



leveino á praia.  Era un rapaz ben feitiño, así da miña idade. 

Nunca esquecerei aquel día. A miña vida estivo a punto de 

cambiar.  Aínda lembro a conversación que tivemos despois 

de que lle pasase o susto e se relaxase. Que nova era e que 

soñadora!!! Lémbrome ben. El estaba arrimado ao que 

quedaba do seu barco e faloume dos seus proxectos Que 

recordos!! ( calan e comeza a segunda escena) 

2ª escena 

 (Cambiamos o escenario. As protagonistas anteriores quedan 

inmóbiles no seu sitio. Máis atrás, á esquerda do escenario, 

arrimado a unha parede está o príncipe e a Sereíña. Simulan 

que falan e rin . Empeza o diálogo) 

Príncipe: (rindo) Así que aquí coñécente todas as especies 

mariñas porque cantas moi ben. A Sereíña, bonito nome. En 

terra tamén poderías cantar. Se quixeses vir comigo. Pero, 

claro, non ter pernas,  non ter pernas ..iso dificulta... pero, ao 

mellor,  podes  poñer unhas.   

 Sereíña de nova:  Ui, non sei, iso non me parece nada fácil. 

Terei que consultalo. Aquí temos un señor que é medio mago 

e ao mellor pode axudarme. Chámase o bruxo Maruxo.  E, se 

puidese ir contigo, que faría eu en terra?  Porque aquí ademais 

de cantar na ópera, tamén vou á universidade. Estou 

estudando arquitectura mariña. 

Príncipe: Ah! En terra non precisarías estudar porque eu son 

un príncipe e casarías comigo e serías... ( en voz moi alta)   

unha princesa!!! 

Sereíña de nova: ( Admirada, abrindo moito os ollos) Un 

príncipe!!! Oh que chachi, non sabía que existían na 

realidade!!! 



Príncipe: (Con chulería) Un príncipe!! e se vés comigo, 

casamos e ti serás unha princesa. Cantarás para min, 

comeremos perdices, e non precisarás estudar esa carreira 

tan difícil. 

Sereíña de nova: ( Pensativa) Non sei. Teño que darlle voltas, 

falar co bruxo Maruxo. Xa che direi. 

3ª escena 

( No outro  lado da sala, máis atrás de onde estaban as 

protagonistas da escena 1ª , paralelos aos da escena 2ª pero no 

lado dereito da sala está o bruxo Maruxo sentado detrás dunha 

mesa. Chega a Sereíña) 

Sereíña de nova:  (Peta á porta) Podo pasar. Bos días 

Bruxo Maruxo: Bos días Sereíña. Que te trae por aquí ? Senta.  

Sereíña de nova: (Sentando) Estou feita un lío. Creo que 

estou namorada. Namorada dun príncipe!! Dun príncipe 

terrestre!! E dime que quere levarme con el a terra.... Todo 

moi chachi piruli non cres?  Pero di que necesito pernas.  Que 

teño que transformarme...... 

Bruxo Maruxo:  Ui!!! Isto non ten moi boa pinta. Non te fíes 

que hai moito príncipe con pel de ovella, non sei se me 

entendes. Píntacho todo moi bonito e cando non tes saída, 

tras!!! (Fai un xesto coa man cerrando o puño) Pero se ti 

queres ir con el, ti verás. Eu póñoche pernas pero... esquécete 

da túa preciosa voz, da ópera.... e non sei que cousas máis. 

Sereíña de nova: Bo, el di que alí tampouco vou poder ser 

arquitecta. 

Bruxo Maruxo:  e vas ter comer moitas perdices e quen sabe 

se tragar moitos sapos. Ti xa me entendes, que es moi lista. 



Sereíña de nova: (Pensativa e preocupada) Si. Entendo. Terei 

que renunciar ás miñas afeccións, á miña carreira, á miña voz, 

a ser eu mesma.  Non podo facer iso. Que se vaia sen min. 

4ª escena 

( Volvemos ás protagonistas da 1ª escena, que retoman o 

diálogo) 

 Sereíña: E así foi, el marchou. Non sei que sería del. Eu 

quedei aquí,  terminei a carreira, montei o meu estudo de 

arquitectura, continuei cantando na ópera, coñecín a teu pai, 

naciches ti... e nunca me arrepentín de terme quedado. 

Filla: ( Asentindo coa cabeza) Pero coñeciches un príncipe!! 

Sereíña: Os príncipes son seres dos contos de antes. Agora 

necesitamos contos que nos mostren como sereas decididas, e 

donas do noso destino.   Necesitamos contos en  igualdade 

Filla: ( Mostrando a tapa do libro que teñen na man e 

apartando o libro) 

 Entón este conto non serve. 

 Sereíña:  Non, non serve. Queremos contos que non nos 

victimicen, que non nos mostren como seres débiles. Que non 

teñan príncipes que nos salvan nin lobos que nos comen.  

As dúas xuntas : Xa é hora de que cambie o conto!!! 

FIN 
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