
CENA 1 - EXTERIOR DIA - PORTO

Um porto velho e desgastado. Homens carregam grandes cilindros
para dentro de contêineres vermelho-ferrugem.

O mar é calmo e o sol paira alto num céu incolor. Sua luz
escaldante cai sobre os pequenos estivadores.

Um CAPATAZ (48, branco, de chapéu) acompanha com ar sério o
trabalho de homens suados e sujos. Os homens são todos parecidos
em suas roupas desbotadas, se movem pesados, em sincronia, numa
lenta e triste fila a carregar grossos tapetes para dentro das
caixas metálicas.

Acompanhamos todo o lento percurso de um tapete com arabescos
triangulares lembrando peixes. Ele é pego numa das pontas por
CASTILLO, um homem de 20 anos, alto e com cabelos negros. O
cilindro entra na procissão de tapetes em ombros. Uma curiosa
centopéia, acompanhada ao lado por uma fila de homens regressando
de mãos vazias. Finalmente chega a um grande contêiner escuro onde
é largado num movimento brusco.

Castillo se ergue cansado, sai do contêiner alongando o braço e
movendo o ombro. Ele pára e contempla a saída do porto, há um
longo pier entrando mar adentro. Vários pescadores com suas varas
esperam uma fisgada.

CAPATAZ
Vaya hombre! No estas aquí para mirar el
horizonte!

O Capataz observa imponente de cima de um contêiner. Castillo
volta-se para a fila resmungando e caminha de volta ao armazem
irritado, junto com outros homens sujos.

CENA 2 - EXTERIOR DIA - QUINTAL DA CASA DE CASTILLO

ABUELA (70 anos, cabelos grisalhos, bronzeada) está sentada de
costas em um banco com vista para a cidade e o porto. Ela abre
mexilhoes com uma faca, jogando o marisco numa bacia e a casca num
balde. Uma CRIANÇA suja de 8 anos brinca com um caminhão de
madeira na terra.

A cidade é um amontoado quadrados desordenados e monocromáticos,
com vielas tortas que parecem emanar da baía e do porto.

A Criança pára de brincar por um segundo e olha para a rua.

CRIANÇA
Castillo!

Ela se levanta e corre alegre em direção a Castillo, que sobe a
rua e se aproxima da casa.

Ela se agarra no seu quadril, Castillo desfaz a expressão pesada e
sorr. Passa a mão em sua cabeça, bagunçando o cabelo da Criança.
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Ele a pega nos ombros como um tapete, ela ri e esperneia enquanto
ele segue em direção à velha.

ABUELA
Buenas.

Castillo solta a criança, que sai rindo.

CASTILLO
(beijando-a na testa.)

Hola abuelita.

Castillo caminha para dentro de uma casa simples, com a porta já
aberta. Um rádio abafado toca um bolero lá dentro.

CENA 3 - INTERIOR DIA - SALA DA CASA DE CASTILLO

Lá dentro é escuro, toda a luz vem da porta e da janela abertas. A
música aumenta. Um VELHO (70 anos, moreno) de chapéu e camisa está
parado numa cadeira de balanço sobre um assoalho de madeiras
grossas e irregulares, o rádio ao seu lado. Não reage à entrada de
Castillo.

Castillo vai a um canto escuro e o ouvimos remexer em objetos
diversos. O Velho imóvel o observa. Suas pupilas são vazias. Ele
escuta atento aos barulhos misturados com o rádio.

Castillo tira do canto uma vara de pesca e um cesto. Examina a
vara.

  VELHO
No deberias hoy.

CASTILLO
(ri contrariado)

Como?

VELHO
Me ouviste. No debes hoy.

CASTILLO
Pero ni enxergas el mar!

VELHO
Mas te veo. És lo mismo.

CASTILLO
Me ve?

VELHO
Si, y eso basta.

Um silêncio, Castillo fita o Velho, que continua olhando reto.
Castillo ri incrédulo.

CASTILLO
(saindo irritado)

Si... Basta.
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O Velho suspira e se remexe na cadeira em desapontamentoo.

Ouvimos a Criança alegrar-se novamente.

CENA 4 - EXTERIOR DIA - QUINTAL DA CASA DE CASTILLO

Castillo passa pela Abuela com o cesto e a vara.

CASTILLO
Quieres algo de la ciudad?

ABUELA
Somente que tengas cuidado.

Castillo sorri

ABUELA
Y respete el mar.

CASTILLO
Claro!

Castillo parte com seu equipamento, a Criança brinca no pátio ao
fundo.

CENA 5 - EXTERIOR DIA - PIER NO FIM DA TARDE

Castillo chega ao pier, uma longa tira de concreto gasto se
extendendo mar adentro, com homems de diversas idades sentados
pescando. Algumas gaivotas passam.

O mar continua calmo, Castillo caminha até uma parte sem ninguém
perto e se senta. Dali é possivel ver o porto com seus contêineres
pastéis empilhados do outro lado da baía. As mãos grossas ajustam
o molinete e colocam uma isca no anzol cuidadosamente. Amarra a
chumbada.

Ergue-se e prepara para lançar.

CASTILLO
(baixo, para si mesmo)

Suerte.

E lança o anzol em direção ao mar calmo. Ouvimos o zunido do
molinete girando. Debaixo d'água, há um peixe parado em meio á
escuridão. Ele se afasta rapidamente quando a chumbada triangular
e a isca entram diagonalmente na água.

O sol está mais baixo.

Castillo sentado com a vara. Nada acontece, ele dá umas puxadas,
nada.

Castillo olha para os lados, estrala o pescoço e contempla o
horizonte. O sol está mais baixo, os contêineres empilhados fazem
sombras um sobre os outros, formando desenhos triangulares.

Castillo aguarda. Alguns pescadores abandonam o pier. Um deles,
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bem velho, com o cesto cheio de peixes. Castillo olha com uma
ponta de inveja, seu cesto está vazio.

Suspira impaciente e volta a olhar para o mar. O sol já é um
semicírculo sumindo no horizonte.

Embaixo d'água, o anzol com a chumbada fica ondulando, dois olhos
amarelados surgem da escuridão detrás do anzol.

A vara de Castillo retesa! Ele arregala os olhos e começa a puxar!
Gira o molinete ávido!

Faz alguma força, a vara dá puxões. Ele se ergue e recua um pouco
no trapiche. Faz movimentos rapidos e retrai a linha com o
molinete.

Ele pescou algo agitado e pesado.

CASTILLO
(fazendo força)

Carajo!

Castillo puxa mais, seu rosto demontra força e alegria.

Subitamente, ele quase cai para trás, a linha se destensiona.

Castillo gira o molinete para recolher a linha. Ela vem cortada,
sem o anzol. Castillo frustrado.

Mais alguns pescadores saem do pier. Ouvimos o estourar de ondas
em pedras. Castillo olha para o horizonte pensativo.

CENA 6 - EXTERIOR NOITE - PIER

O Mar está mais violento. A lua está alta sobre os contêineres.

Pouquíssimos pescadores continuam no pier. Castillo arremessa
novamente um anzol e chumbada ao mar.

As ondas estouram nos blocos do pier, a superfície da água está
revolta.

Castillo sente novamente uma puxada na vara de pesca e se levanta!
Seu olhar se anima, ele começa prontamente a puxar de volta e
recuar da beirada do pier.

Num descanso seu, a linha dá dois fortes trancos, trazendo-o quase
de volta ao mesmo lugar. Ele se assusta.

Ele decide dar mais linha para depois dar algumas puxadas. A vara
enverga e ele não consegue recuar. O molinete gira muito rápido!

Castillo está nervoso, a linha vai de um lado para o outro, bem
como ele com a vara. O molinete tranca, não há mais linha!
Castillo olha tenso para suas mãos trêmulas.

O peixe lhe obriga a caminhar pelo pier atrapalhadamente, como se
estivesse sendo pescado.
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As ondas rebentam nas pilastras de concreto.

Castillo se aproxima perigosamente da beirada, puxado pela vara.

Encontra uma tora na qual apoiar o pé e puxa furiosamente a vara,
que enverga muito.

A tensão se mantem, a linha varia de direção dentro do mar
violentamente. Castillo se mantem firme, seu rosto cheio de fúria
e seus braços fazendo força.

A vara enverga  mais, Castillo não cede. Até que subitamente a
vara se rompe! Castillo se assusta e cai sentado pra trás, com
metade do caniço na mão.

O fio estica novamente, Castillo se surpreende e tenta fazer o
possível com seu meio caniço. A outra metade desliza pela linha em
direção às águas escuras.

CASTILLO
Hijo de puta!

Sentado, apoiado com os dois pés em uma tora, Castillo abandona o
pedaço de caniço e começa a puxar a linha com as mãos.

Seus dedos sangram, ele começa a enrolar os fios nas mãos e
antebraços.

Subitamente, a linha destensiona. Surpreso, Castillo testa a
tensão, nada. Logo começa a puxar a linha o mais rápido que pode,
fazendo um emaranhado em seus arredores, desesperado.

Ele segue puxando rapidamente. O bolo de linha se acumula
desordenado.

A linha começa a se aproximar, até que subitamnte começa a raspar
a borda do trapiche! É possivel ver a forma escura do peixe
deslizando por baixo das tábuas do pier.

Castillo se assusta, volta a fazer força.

A linha subitamente dá um puxão para o lado, fazendo-o deslizar no
trapiche para longe de seu apoio, cambaleando. Ele tenta se erguer
atrapalhado, todo enrosacado nos fios. Mas os puxões em direção a
água o desequilibram.

Quando consegue se levantar está muito proximo da beirada,
consegue ver o peixe se debatendo nas águas revoltas logo abaixo,
é feio e espinhoso.

Castillo vê uma onda enorme se aproximar... Com as mãos sangrando
e o rosto em fúria, Castillo vira-se de costas e dá um grande
puxão, no exato momento que a grande onda estoura no cais.

Castillo cai de joelhos ofegante, o peixe está fora d'água, em
cima do pier. Se debate um pouco.

Ainda de joelhos, ele puxa a linha com suas mãos sangrando,
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arrastando o animal para perto de si.

Se surpreende com a feiúra do bicho, possui placas ósseas
terminando em espinhos ao longo do corpo. Não é enorme, porém
grande e gordo, parecendo muito forte.

Seu rosto possui dentes protuberantes e ameaçadores. Ele é feio e
faz um ruído pior ainda.

Castillo se ergue, caminha cansado até sua cesta e volta com uma
faca pontuda e grande.

CASTILLO
Te peguei! Hijo de puta!

Ele olha para o peixe, que abre e fecha sua boca feia, tentando
respirar e o olha de volta. A expressão demoníaca no rosto de
Castillo se desfaz, ele hesita. Ele pára de apontar a faca para o
animal.

Um pouco hesitante, Castillo desfere um forte golpe com as costas
da faca na cabeça do animal.

Ele se debate, não morre.

Castillo desfere mais um, porém, sua cabeça o protege. Ele se
debate com mais força.

Castillo tem que o segurar com as mãos cortadas, está tenso.

Com uma mão segura o rabo espinhoso do peixe, com a outra segue
dando golpes com o cabo da faca. Machuca a cabeça do animal, que
insiste em continuar vivo.

Desesperado, ele começa a dar facadas na cabeça do peixe. O animal
se contorce e solta ruídos estranhos. O sangue de suas mãos
cortadas se mistura ao sangue que sai do peixe. O peixe continua
se debatendo ainda mais violentamente!

Castillo dá facadas com mais força e grita, sujando sua camisa,
braços e rosto de sangue. O rabo do peixe bate insistentemente na
poça de sangue produzindo "plafts" intermináveis.

Segurando a faca com as duas mãos, Castillo atravessa o crânio do
peixe com a lâmina, perfurando os olhos.

O peixe finalmente pára de se mover e emite um último ruído
escabroso.

Castillo tem um aspecto grotesco. Com os olhos injetados e coberto
de sangue, bufa ajoelhado na poça vermelha produzida.

Castillo se ergue, pega o peixe pelo rabo e o arrasta até seu
cesto. Produz um rastro de sangue no chão ao longo do caminho.

O peixe é grande demais para o cesto. Castillo olha para seu
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material de pesca arruinado. Põe o peixe por cima do ombro e parte
com apenas a faca na outra mão.

Passa por dois outros pescadores, que o olham assustados. Castillo
nem os percebe.

Sai do pier coberto de sangue, carregando o peixe nas costas. Tem
um olhar duro.

CENA 7 - EXTERIOR NOITE - RUAS DA CIDADE

O crânio com os olhos furados do animal balança.

O peixe em seu ombro pinga sangue ao ser levado pelas ruas vazias
da cidade. Castillo caminha lentamente, cansado, como se
carregasse um tapete.

Sua respiração é ofegante, ele está sujo de sangue no peito braços
e rosto.

Começa a subir em direção a sua casa. A subida é ingreme e árdua.

Ele limpa a testa com as costas da mão que segura a faca.

Seus passos são pesados. Sua casa é um quadrado negro que vai se
aproximando a medida que ele vence a ladeira.

Da janela iluminada da casa, a Criança vê Castillo e sai pela
porta correndo em sua direção.

Ela chega perto, mas pára ao ver seu estado, sem saber como
reagir. Ouvimos um bolero no rádio cada vez mais alto. Castillo
passa reto pela criança.

Castillo sequer desacelera e entra na casa.

CENA 8 - INTERIOR NOITE - CASA DE CASTILLO

O Velho está sentado em sua cadeira, com o rádio ao lado, toma um
mate. A sala é fracamente iluminada por velas, Castillo atravessa
o recinto maquinalmente em direção à cozinha.

O Velho pára de balançar, escuta as gotas de sangue pingando no
chão, intrigado.

Abuela está na cozinha cortando legumes, Castillo larga o peixe
grotesco em cima da pia, fazendo barulho.

Ela olha para o peixe enorme e leva um susto.

CASTILLO
Si, lo se. Mais parece um demonio. Haga
el arroz que yo mismo voy cocinarlo.

Abuela olha para o aspecto de Castillo preocupada.

CENA 9 - INTERIOR NOITE - CASA DE CASTILLO
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A Criança, Abuela e Velho estão sentados na mesa com apenas arroz
servido. Abuela parece triste e o Velho está indiferente. A
criança está feliz, segura os dois talheres em riste com
empolgação.

Castillo vem da cozinha com o peixe e o serve na mesa.

É um peixe de forno. A cabeça do peixe dá ao prato um aspecto
agressivo.
 

CRIANÇA
(com os talheres nas mãos)

Viva! Quiero el monstro! Monstro!
Monstro!

Castillo sorri e corta o peixe com a mesma faca que usou para
matá-lo, ouvimos a lâmina rompendo os ossos e cartilagens. Olhos
de Castillo concentrados. A carne do peixe vai se abrindo com o
deslizar da faca.

CRIANÇA
(feliz, estendendo o prato)

Por favor!

Serve a Criança, em seguida Abuela, depois seu prato.

Separa uma parte do peixe para o Velho.

VELHO
No. Gracias.

CASTILLO
(surpreso)

Como no?

VELHO
Yo no. Coma tu.

Castillo hesita por um instante. Irritado, termina por colocar o
pedaço de peixe no prato do Velho enquanto resmunga.

O Velho nem pega nos talheres.

Depois de duas garfadas, a criança empurra o prato fazendo uma
careta.

Castillo olha surpreso.

Abuela mastiga lentamente, olha para Castillo hesitante. Termina
por tirar a comida de sua boca e pôr no canto do prato.

O Velho sorri muito discretamente e começa a enrolar um palheiro.

Castillo olha para eles, entre a surpresa e a indignação. Se põe a
comer!

O gosto é ruim, ele faz careta e olha para o prato estupefacto.
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O crânio assado e feio do peixe o encara com seus olhos vazios do
centro da mesa.

ABUELA
Lo sinto.

Castillo olha amargo para Abuela, em seguida encara o peixe com
ódio.

O Velho acende o palheiro e inclina sua cadeira para trás.

Castillo parado; tenso frente ao peixe.

VELHO
Por lo menos termina su prato.

A Abuela liga o rádio do outro lado da sala, toca outro bolero.

Castillo respira fundo e segue comendo. O Velho fuma. A Criança e
a Abuela levam seus pratos para a cozinha.

Castillo come.

Sua boca mastiga os pedaços de peixe.

Seus olhos tensos.

O Velho se levanta.

Ele continua comendo.

O Velho retorna com uma garrafa de cachaça e um copo pequeno.
Serve o copo para Castillo.

Castillo toma o copo num só gole. Se serve novamente.

Encara o peixe.

Todos se afastam.

A sala fica vazia.

Apenas Castillo, o cadáver do peixe sobre a mesa e a garrafa de
cachaça permenacem sob uma luz bruxuleante.

Ele se inclina para trás na cadeira.

Retorna e bebe mais esse copo.

Escora sua cabeça na mesa, entre os braços. Não olha mais para
frente.

A imagem vai se desfazendo e se tornando turva, até adquirir uma
textura e sonoridade de um fundo do mar noturno. Se dissolve por
completo.
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