
O RIFANTE 

5 persoas no escenario, falando entre elas 

P1: O  Rifante estalle facendo un balcón novo á casa!! Vistes?  Estalle 

facendo un balcón novo!! 

P2:  Coa crise que hai!! En todas as casas hai fame. O mar non dá peixe. E 

o Rifante con obras na casa! 

P3: Ben é certo que hai moita crise, pero, pero o Rifante é moi bo 

mariñeiro e moi bo patrón. Sempre fixo moitos cartos coa pesca 

P1: Fixo moitos cartos, pero xa sabedes como se gardan os cartos na bulsa 

do Rifante! Talmente como auga nunha peneira. 

P2: Fixo moitos cartos e todos se ían: fillos, noras, netos...todos a vivir á 

conta do Rifante!!! 

P1: E a el tamén lle gustaba ben gastar. Non vos acordades cando estivo a 

piques de morrer afogado? Vaia  festa fixo para celebrar que sobrevivira: 

misa cantada, música e comida a fartar! 

P4. Porque el gañaba moito e tiña moita fe no mar. Nos vos acordades do 

que contaba  o seu fillo Ramón dun día que o seu pai estaba enfermo e  

fixo el de patrón? 

P5:  Claro que me acordo.  Fixo Ramón de  patrón e ao botar o aparello, 

este quedoulle preso nunhas pedras. Cando regresou, foi á cama onde seu 

pai con medo da súa reacción e tatexando díxolle: “Papá , papá, o aparello  

quedoume trabado nas rochas”. 

P4.  E a contestación do pai foi : “Non teñas medo Ramón. O mar levouno, 

o mar dará para outro”. E sen máis deu volta e virouse cara a parede.  

P5: O MAR DARÁ PARA OUTRO!! Iso era antes, antes de que as traíñas 

mataran o xeito e o mar quedase sen peixe. Agora non hai peixe. Agora 

hai fame 

P2: Que confianza tiña o Rifante no mar! 

 



 Os 4 que estaban no escenario vanse indo, facendo como que falan e aparecen outra dúas que 

tamén veñen parolando. Ao fondo hai outro dous que representan o Rifante e o pai de Castelao 

P6: Así que ti cres que o Rifante pediu os cartos para facerlle un balcón novo á casa? 

P7: Como cho digo!! Contoumo Castelao. Díxome que o Rifante era moi amigo da súa 

nai desde neno e un día foi á súa casa pedirlle cartos para facer un balcón. 

P6: Ese home só ten intelixencia no mar. Na terra non ten caletre ningún 

P7: A cousa foiche así. 

Ao fondo están o Rifante e a nai de Castelao fronte a fronte . Calan e empezan a falar o 

Rifante e a nai  de Castelao 

 

Nai de Castelao: Ola Rifante, pasa, pasa. E Logo que che trae por aquí? 

Rifante:  Sabes unha cousa? Hai fame, fame na casa do Rifante. Ti xa sabes que nunca 

pedín nada a ninguén; mais agora veño petar na túa porta para que me emprestes mil 

reás. Quero botarlle un balcón novo á miña  casa, sabes? E así a xente que vexa que 

ando en obras non pensará que os meus non teñen que levar á boca. 

Nai de Castelao: Mira Rifante, eu andei moito polo mundo e podo dicirche que o fame 

cúrase con pan 

Rifante:  A vergoña é peor que a fame. 

Nai de Castelao:  Pero home, pero home . Ben , xa sei que non te vou convencer , así 

que che vou buscar os cartos 

Rifante:  Non, agora non. Xa virei por eles. 

Volve o foco aos dous camiñantes 

P7: E o Rifante foise sen os cartos: 

P6:  Foise sen os cartos? 

P7: Si, pero volveu pola noite. Apareceu a casa el e toda a súa familia: muller, fillos, 

noras, netos. Todos en busca dos mil reás. 

Volve o foco ao sitio onde está o Rifante agora rodeado de toda a familia e vese como a nai de 

Castelo lle entrega un sobre: Nese momento o Rifante saca a boina antes de dirixirse á familia. 

 

Nai de Castelao :  agora viñeches ben acompañado. Parece que non quedou ninguén 

gardando a casa. Xa che teño os cartos listos . Toma.  

 

 Rifante: ( sacando a boina) Miña muller e meus fillos, se morro, xa sabedes que se lle 

deben cincuenta pesos a esta muller. 

Marcha e vanse  todos en fila detrás del     FIN 


