
TITIREANDO POR SALAMANCA 
 
[ESTATUA DE UNAMUNO, LAS ÚRSULAS] 
LUCÍA: 

Olá a todos, sou a Lucia de Medrano, tenho 24 anos, nasci em 
1484, vivo na cidade de Salamanca e dou aulas de grego e latim 
na sua Universidade. Quero fala-vos da cidade em que vivo, 
estudo e ensino. Vão ajudar-me muitas personagens ilustres 
que passaram por ela. É uma cidade que não deixa indiferente 
a ninguém e que surpreende a todos. Aqui podemos ver a 
Unamuno, junto à sua estátua, a descrever esta cidade: 
UNAMUNO: 
"Esta ciudad de Salamanca, asentada en un llano, a orillas del Tormes, es una 
ciudad abierta y alegre, sí, muy alegre. El…" 
GARCILASO: 

Epa isto está uma seca. Anda, vamos ter com o Cervantes que 
ele sim sabe o que é o ambiente universitário. Vou mandar-lhe 
um whatsapp! 
UNAMUNO: 

Ok, Garcilaso, já me desconcentraste... Vou contigo! 
[CUEVA DE SALAMANCA] 
GARCILASO: 

Mas o que é que estás a fazer neste lugar escondido, 
Cervantes? 
CERVANTES: 

Sshh! Cala-te! Estou a investigar sobre as coisas que se 
ensinam neste lugar… Diz-se que aqui se aprende magia e que 
é o próprio diabo quem as ensina. Anda ajudar-me a descobrir 
o que se passa lá dentro. 
GARCILASO: 
(con voz de estar aburriéndose) 

Quando disse ‘ambiente universitário’ não me referia a isto, 
Cervantes… 
[PALACIO DE ANAYA] 
LUCÍA: 

Oh! Parece que estou a ouvir vozes… ou melhor bem, parece 
que alguém está a recitar algum poema ... (Na porta da entrada) 
Sim, sim, é por aqui que vem a voz. De quem é que se tratará? 
 
ESPRONCEDA: 
"Todo en fin a media noche 
reposaba, y tumba era 
de sus dormidos vivientes 
la antigua ciudad que riega 
el Tormes, fecundo río,  
nombrado de los poetas, 



la famosa Salamanca…" 
LOPE DE VEGA: 

Então, Espronceda, o que é que estás a fazer aqui sozinho? 
ESPRONCEDA: 

Estava a declamar uns poemas para distrair-me um bocado... 
LOPE: 

Deixa as declamações para depois e vem comigo ao Camelot. 
O Vítor Hugo mandou-me um whatsapp a dizer que vai haver lá 
uma battle de RAP-POESIA. 
[CAMELOT] 
(rapeo Víctor Hugo y Lope de Vega, tono exagerado) 
VÍCTOR HUGO:  

 “Salamanca descansa sorridente 
Sobre as suas três colinas, dormente 
E desperta sonante 
Com a gritaria dos seus estudantes” 
LOPE DE VEGA: 

“Mas por que me detenho 
Se dos teus versos me vingo 
Salamanca é testemunha 
De que as tuas rimas são um castigo” 
 
[SAN ESTEBAN] 
LUCÍA: 

Olhem! Vejam! Aquí temos os Reis Católicos e o Cristóvão 
Colombo. Vamos ver o que é que dizem. 
CRISTOBAL COLÓN: 

Depois do rei de Portugal, D. João II, me ter chamado louco por 
este projeto, tenho que agradecer a ajuda que recebi de vocês, 
majestades, e deste convento que está aqui atrás. 
REYES CATÓLICOS: 

Estamos muito orgulhosos da tua proeza, o descobrimento da 
América! 
[FACHADA DE LA UNIVERSIDAD] 
LUCÍA: 

Vamos encontrar outra personagem ilustre desta cidade. Frente 
à fachada da Universidade vigia-nos Frai Luis de Leão a recitar 
as suas odes. Vamos ouvir. 
FRAY LUIS: (Oda a la vida retirada) 
“Del monte en la ladera 
por mi mano plantado tengo un huerto, 
que con la primavera,  
de bella flor cubierto, 
ya muestra en esperanza el fruto cierto. 

LUCÍA: Vamos deixá-lo com as suas poesías e vamos ver o que 
é que acontece noutro lugar de Salamanca. 



 
[HUERTO DE CALISTO Y MELIBEA] 
LUCÍA:  

E como podem ver, esta é a entrada do jardim de Calisto e 
Melibeia onde se viveram intensos amores. O que é que vamos 
encontrar lá dentro? 
 […] 
LUCÍA:  

Oh! Mas… se estão aquí os dois pombinhos. 
CALISTO:  

Nisto vejo, Melibea, a grandeza de Deus! 
MELIBEA:  

Em que, Calisto? No meu chapéu ou... nas fotos que acabei de 
partilhar no facebook? 
 
 
LUCÍA:  

Então, Rojas! O que é que estás a fazer tu no jardín? Não me 
digas que estás a espiar as tuas personagens? 
ROJAS: Estava a controlar o que estão a fazer para não me 
alterarem a tragédia! 
JAMBRINA: Deixa-te de parvoíces! Vem mas é comigo investigar 
o assassinato do professor de Teologia. Não me sai da cabeça 
esta história! 
 
[PUENTE ROMANO] 
LUCÍA: 

A passear pelas margens do rio Tormes encontramos o 
Lazarillo, aquele que serve a varios amos. 
LAZARILLO:  

O que eu aprendi, à base de pancada, na universidade da vida.  
LUCÍA:  

Este rio Tormes apareceu em muitas obras como em García 
Márquez. 
G. MÁRQUEZ: 

Lembro-me daquele inverno em que nevou três dias em 
Salamanca. 
LUCÍA: 

E também autores como Martín Gaite, vamos ver a sua estátua. 
 
[ESTATUA DE M. GAITE] 
LUCÍA: 

Olha que sorte! Junto à estátua está a própria Martín Gaite. 
[…] 
LUCÍA: 

Olá, Carmen! O que é que estás a fazer assim tão séria? 



M.GAITE: 

Olá, pessoal. Estava a pensar naquela velha história da Maria, a 
brava, sabem? Era a dona desta casa aqui à frente e perseguiu 
os assassinos dos seus filhos até Portugal. 
LUCÍA: Qué interessante...! Mas…é tarde e combinámos com o 
resto da malta no relógio da Praça Maior. 
 
[PLAZA MAYOR] 
Todos cantando. 
 
[I.E.S LUCÍA DE MEDRANO] 
LUCÍA:  

Agora, tenho que me despedir de vocês, eu fico aqui, nas aulas 
e nos corredores desta escola onde vivo há alguns anos entre 
sonhos, exames, aprendizagens, aulas, nervos, amizades, 
amores, de... vocês. Vocês vão e vêm, mas já ficarão amigos 
muito queridos e um bocadinho salmantinos também. Até já, 
pessoal. 
 
 
 
 


