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AAIITTAA  AAnnttee  eell  cciinnee  ddeell  nnoo  rreellaattoo,,  eell  eessppeeccttaaddoorr  mmeeddiioo  ssee  eennccuueennttrraa  aabbssoolluuttaammeennttee  

iinnddeeffeennssoo..  

AAnnttee  uunn  cciinnee  nnoo  nnaarrrraattiivvoo,,  ccuuyyoo  ddiiáállooggoo  ttiieennee  lluuggaarr  aa  uunn  nniivveell  mmááss  pprrooffuunnddoo,,  ccuuyyaass  iimmáággeenneess  nnoo  

eexxpprreessaann  nnuunnccaa  uunnaa  aacccciióónn  ssiinnoo  uunnaa  iiddeeaa  aa  ttrraavvééss  ddee  eellllaass,,  llaass  hheerrrraammiieennttaass  ddeell  eessppeeccttaaddoorr  ppaarraa  

ddeeccooddiiffiiccaarr  eell  mmeennssaajjee  ddee  llaa  oobbrraa  rreessuullttaann  lliimmiittaaddaass..  

¿¿EEss  ééssttee  uunn  pprroobblleemmaa  ddeell  cciinnee,,  oo  uunnaa  lliimmiittaacciióónn  ddeell  eessppeeccttaaddoorr  qquuee  llee  hhaa  nneeggaaddoo  úúnniiccaammeennttee  aall  cciinnee  

llaa  ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  ttooddoo  aarrttee  ppaarraa  bbuussccaarr  uunn  ccaammbbiioo  eenn  ssuu  lleenngguuaajjee,,  uunnaa  rreevvoolluucciióónn  qquuee  llee  ppeerrmmiittaa  

eennccoonnttrraarr  nnuueevvaass  hhiissttoorriiaass  yy  nnuueevvaass  mmaanneerraass  ddee  ccoonnttaarrllaass??  

EEnnffrreennttaarrssee  aa  llaa  sseegguunnddaa  ppeellííccuullaa  ddee  JJoosséé  MMaarrííaa  ddee  OOrrbbee,,  nnoottoorriiaammeennttee  iinnfflluueenncciiaaddaa  ppoorr  eell  mmooddeelloo  

ddee  cciinnee  ddee  ssuu  pprroodduuccttoorr,,  LLuuííss  MMiiññaarrrroo,,  rreessuullttaarráá  ppoorr  ttaannttoo  uunnaa  eexxppeerriieenncciiaa  ddeessaassoosseeggaannttee..  

EEll  aauuttoorr  ppaarrttee  ddee  ffiillmmaarr  llaa  ccaassaa  eenn  llaa  qquuee  ssee  ccrriióó  yy  ccrreecciióó,,  yy  aauunnqquuee  eenn  mmuucchhooss  mmoommeennttooss  eenn  llaa  

ppeellííccuullaa  pprriimmee  lloo  eemmoocciioonnaall  ffrreennttee  aa  lloo  rraacciioonnaall  ((aallggoo  ffrreennttee  aa  lloo  qquuee  eell  eessppeeccttaaddoorr  ssíí  qquuee  nnoo  ttiieennee  

rreeffeerreenncciiaa  aallgguunnaa  aa  llaa  qquuee  aaffeerrrraarrssee)),,  eell  rreeaalliizzaaddoorr  ddee  LLaa  llíínneeaa  rreeccttaa  ssee  llaass  iinnggeenniiaa  ppaarraa  qquuee  llaass  

ppaarreeddeess  yy  llaass  hhaabbiittaacciioonneess  sseeaann  ccaappaacceess  ddee  hhaabbllaarr..  

SSóólloo  aall  ffiinnaall  ddee  llaa  ttrraavveessííaa,,  ttrraass  ccoonntteemmppllaarr  llaass  úúllttiimmaass  iimmáággeenneess  ccoonnccaatteennaaddaass  uunnaa  ssoobbrree  oottrraa,,  ccuuyyaa  

ttrraannssppaarreenncciiaa  rreelluuccee  ccoonn  uunnaa  mmaayyoorr  eevviiddeenncciiaa,,  eess  ccuuaannddoo  rreessuullttaa  ppoossiibbllee  hhiillvvaannaarr  eell  ddiissccuurrssoo  

ssuubbyyaacceennttee  aa  ttooddaa  llaa  oobbrraa,,  qquuee  tteerrmmiinnaa  ppoorr  ddaarr  sseennttiiddoo  ppoorr  ffiinn  aa  eessee  eessppíírriittuu  ddee  ffiillmmee  iinnggoobbeerrnnaabbllee..  

CCoommoo  eenn  eell  cciinnee  ddee  PPeerree  PPoorrttaabbeellllaa,,  oo  ddeell  pprrooppiioo  JJoosséé  LLuuiiss  GGuueerríínn,,  eell  ttrraattaammiieennttoo  ddee  iimmáággeenneess  ddee  

aarrcchhiivvoo,,  pprrooyyeeccttaaddaass  ssoobbrree  llaass  ppaarreeddeess  ddee  llaa  ccaassaa,,  ppaarreecceenn  rreessppoonnddeerr  aa  eessee  ddeesseeoo  ddee  qquuee  llaa  ccaassaa  

ttrraassppiirree  ttooddaa  vviivveenncciiaa  aaccoonntteecciiddaa  eenn  eell  ppaassaaddoo  ppaarraa  ddaarr  ccoonnssttaanncciiaa  ddee  ssuu  ccuuaalliiddaadd  iimmppeerreecceeddeerraa..  

EEll  eennssiimmiissmmaammiieennttoo  ddee  llaa  ppeellííccuullaa  yy  ssuu  ppllaanntteeaammiieennttoo  vviissuuaall  eessttááttiiccoo  nnoo  ssoonn  aammiiggooss  ddee  llaa  aaggiilliiddaadd  

eenn  llaa  nnaarrrraacciióónn  ppeerroo,,  ppoorr  oottrraa  ppaarrttee,,  rreessuullttaa  iimmppoossiibbllee  ccoonncceebbiirr  llaa  hhiissttoorriiaa  ddee  eessttaa  ccaassaa  bbaajjoo  ccuuaallqquuiieerr  

oottrraa  pprrooppuueessttaa  ffoorrmmaall..  

DDee  OOrrbbee  ppoonnee  eenn  eesscceennaa,,  ssiinn  nneecceessiiddaadd  ddee  llaa  ppaallaabbrraa,,  uunnaa  eelleeggííaa  ssoobbrree  uunn  lluuggaarr  ssuummiiddoo  eenn  eell  oollvviiddoo..  

EEnn  llaa  úúnniiccaa  eesscceennaa  ffiillmmaaddaa  ffuueerraa  ddee  ssuuss  mmuurrooss,,  eenn  llaa  iigglleessiiaa  eenn  llaa  qquuee  ddeesseemmbbooccaa  uunnaa  ddee  ssuuss  ssaalliiddaass,,  

uunn  ccoorroo  ppaarreeccee  ppoonneerr  ppaallaabbrraass  ccoonn  ssuu  ccaannttoo  aa  llaa  eelleeggííaa,,  hhaacciieennddoo  ppaatteennttee  qquuee  eell  mmuunnddoo  hhaa  oollvviiddaaddoo  

aaqquueellllaass  ppaarreeddeess  yy  aa  llaass  ppeerrssoonnaass  qquuee  llaass  hhaabbiittaarroonn..  

LLooss  pprrooppiiooss  jjaarrddiinneerrooss  qquuee  aaúúnn  ttrraabbaajjaann  aallllíí  eejjeemmpplliiffiiccaann  eessaa  ddeessaappaarriicciióónn  ddee  ttooddaa  ssuu  hhiissttoorriiaa  aa  

ttrraavvééss  ddee  uunnaa  sseenncciillllaa  sseeccuueenncciiaa  ddee  aappeerrttuurraa,,  ccuuaannddoo  aaddvviieerrtteenn  qquuee  ttaall  vveezz  eenn  aallggúúnn  mmoommeennttoo  eexxiissttiióó  

uunnaa  ppuueerrttaa  ttrraass  llaa  eessccaalleerraa  aabbaannddoonnaaddaa  ddoonnddee  aahhoorraa  ddeessccaannssaann,,  oo  llooss  nniiññooss  qquuee  vviissiittaann  llaa  ccaassaa  ccoommoo  

ssii  ssee  ttrraattaarraa  ddee  uunn  mmuusseeoo,,  ddee  uunn  mmeerroo  ee  iinnhhaabbiittaabbllee  vveessttiiggiioo  ddeell  ppaassaaddoo..  

PPeerroo  aanntteess  ddee  ddeessaappaarreecceerr  ddeell  ttooddoo,,  uunn  úúllttiimmoo  bbrriinnddiiss  ppoorr  llooss  rreeccuueerrddooss  ddee  uunnaa  vviiddaa  qquuee  aaúúnn  ttiieennee  

aallggúúnn  ssiiggnniiffiiccaaddoo  ppaarraa  aallgguunnooss..  UUnn  bbrriinnddiiss  ppoorr  uunnaa  vviiddaa  qquuee  hhaa  vvaalliiddoo  llaa  ppeennaa  sseerr  vviivviiddaa..  
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