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PPRRÓÓLLOOGGOO  
  
EEll  aauuttoorr  ddeell  mmaannuussccrriittoo  tteennííaa  uunn  ppeeqquueeññoo  ttaalllleerr  ddee  eennccuuaaddeerrnnaacciióónn  uubbiiccaaddoo  eennttrree  llaa  FFaaccuullttaadd  ddee  HHuummaanniiddaaddeess  
yy  llaa  FFaaccuullttaadd  ddee  CCiieenncciiaass..  FFoottooccooppiiaabbaa  yy  eennccuuaaddeerrnnaabbaa  ttrraabbaajjooss  ddee  lliicceenncciiaattuurraa,,  ttrraabbaajjooss  ddee  aasscceennssoo  yy  tteessiiss  
ddooccttoorraalleess..  TTaammbbiiéénn  ffoottooccooppiiaabbaa  yy  eennccuuaaddeerrnnaabbaa  lliibbrrooss  qquuee  llooss  eessttuuddiiaanntteess  ppeeddííaann  pprreessttaaddooss  ppaarraa  eessee  ffiinn..  
SSuu  ttrraabbaajjoo  eerraa  eexxcceelleennttee  yy  rreellaattiivvaammeennttee  bbaarraattoo,,  ppeerroo  lleennttoo,,  ppoorrqquuee  nnoo  eennccuuaaddeerrnnaabbaa  nniinnggúúnn  tteexxttoo  ssiinn  hhaabbeerrlloo  
lleeííddoo  aanntteess  ccoonn  eell  pprreetteexxttoo  ddee  ccoorrrreeggiirr  ffaallttaass  iinnvvoolluunnttaarriiaass  ddee  oorrttooggrraaffííaa  yy  llaappssuuss  mmaacchhiinnaaee..  
SSee  ssaabbee  aaddeemmááss  qquuee  eerraa  aassiidduuoo  uussuuaarriioo  ddee  llaass  bbiibblliiootteeccaass  ppúúbblliiccaass..  ¿¿AAuuttooddiiddaaccttaa??  ¿¿LLeeccttoorr  aappaassiioonnaaddoo??  AAllgguuiieenn  
mmee  ddiijjoo  qquuee  hhaabbííaa  eessttuuddiiaaddoo  aarrqquuiitteeccttuurraa  dduurraannttee  aallgguunnooss  sseemmeessttrreess  yy  ssee  hhaabbííaa  rreettiirraaddoo  vvoolluunnttaarriiaa  yy  
ddeeffiinniittiivvaammeennttee  ppaarraa  mmoonnttaarr  eessee  ttaalllleerr..  
CCuuaannddoo  lloo  ccoonnooccíí,,  ccrreeíí  qquuee  eerraa  ttuueerrttoo  ppoorrqquuee  tteennííaa  uunn  oojjoo  mmuuyy  bbrriillllaannttee  yy  eell  oottrroo  ooppaaccoo  yy  aappaaggaaddoo;;  ppeerroo,,  sseeggúúnn  
ssuuppee  ddeessppuuééss,,  ssee  ttrraattaabbaa  ddee  uunnaa  ddeeffiicciieenncciiaa  ccoonnggéénniittaa  qquuee  eenn  nnaaddaa  aaffeeccttaabbaa  ssuu  vviissiióónn..  EErraa  ddee  uunnaa  aallddeeaa  ddeell  llllaannoo  
yy  hhaabbííaa  aabbaannddoonnaaddoo  ssuu  ccaassaa  aa  tteemmpprraannaa  eeddaadd  ppaarraa  vvaalleerrssee  ppoorr  ssíí  mmiissmmoo  eenn  llooss  AAnnddeess..  
SSaabbííaa  sseerrvviirr  ssiinn  sseerr  vviill  nnii  sseerrvviill..  
CCoonnmmiiggoo  ffuuee  ssiieemmpprree  ccuummpplliiddoo,,  ccoorrttééss  yy  rreessppeettuuoossoo..  CCuuaannddoo  mmee  ppiiddiióó  qquuee  eessccrriibbiieerraa  eell  pprróóllooggoo  ddee  uunn  lliibbrroo  
ssuuyyoo,,  qquueeddéé  ttaann  ssoorrpprreennddiiddoo  qquuee  aacceeppttéé  iimmpprruuddeenntteemmeennttee..  AAll  lleeeerrlloo  nnoottéé  llaa  ffaallttaa  ddee  pprreeppaarraacciióónn  aaccaaddéémmiiccaa  
ssiisstteemmááttiiccaa,,  llaass  vveennttaajjaass  yy  ddeessvveennttaajjaass  ddeell  ddiilleettaannttee,,  llooss  aallttooss  eeccooss  ddee  vvaarriiaaddaass  lleeccttuurraass..  EEssccrriibbííaa  ccaallaammoo  ccuurrrreennttee  
ddee  mmaanneerraa  uunn  ttaannttoo  iirrrreessppoonnssaabbllee;;  ppeerroo  sseennttíí  uunn  aarrddoorr,,  uunnaa  aauutteennttiicciiddaadd  ddee  llaa  bbúússqquueeddaa,,  uunn  ddeesseeoo  ddee  iinnvveerrttiirr  lloo  
vviivviiddoo  eenn  eessccrriittuurraa..  PPoorr  oottrraa  ppaarrttee  mmee  iimmpprreessiioonnóó  qquuee  nnoo  hhiicciieerraa  nniinngguunnaa  rreeffeerreenncciiaa  aa  llooss  iimmppoorrttaanntteess  
aaccoonntteecciimmiieennttooss  ppoollííttiiccooss  yy  eeccoonnóómmiiccooss  qquuee  ccaappttuurraabbaann  llaa  aatteenncciióónn  ddee  ttooddooss  nnoossoottrrooss  eenn  eessooss  ddííaass..  
MMee  ddiissgguussttaarroonn  llooss  rriibbeetteess  oobbsscceennooss,,  ccaassii  ppoorrnnooggrrááffiiccooss,,  ddeell  tteexxttoo  yy  uunnaa  cciieerrttaa  ffaallttaa  ddee  ppuuddoorr  ggeenneerraalliizzaaddaa,,  aassíí  
ccoommoo  lloo  qquuee  PPooddrrííaammooss  llllaammaarr  iinnccaappaacciiddaadd  ppaarraa  aammaarr..  
LLoo  ffuuii  aa  bbuussccaarr  ppaarraa  pprrooppoonneerrllee  llaa  ssuupprreessiióónn  ddee  cciieerrttooss  ppaassaajjeess  yy  ppaarraa  rreeccoommeennddaarrllee  llaa  lleeccttuurraa  ddee  HHeeggeell  eenn  vviissttaass  
aa  uunnaa  rreeccoonnssiiddeerraacciióónn  ddee  llaass  iiddeeaass  ffuunnddaammeennttaalleess;;  mmee  eennccoonnttrréé  ccoonn  llaa  nnoovveeddaadd  ddee  qquuee  hhaabbííaa  mmuueerrttoo..  UUnnaa  
aammiiggaa  ssuuyyaa,,  ttaall  vveezz  llaa  mmiissmmaa  qquuee  aappaarreeccee  mmeenncciioonnaaddaa  eenn  eell  mmaannuussccrriittoo,,  rreemmaattóó  ttooddaass  llaass  ccoossaass  ddeell  ttaalllleerr  ppaarraa  
ppaaggaarr  eell  eennttiieerrrroo  yy  qquueeddóó  ddeebbiieennddoo..  
EEssee  iinncciiddeennttee  mmee  hhiizzoo  rreeppeennssaarr  ttooddoo  eell  tteexxttoo  yy  aahhoorraa  nnoo  sséé  qquuéé  ddeecciirr..  TTeennííaa  ttrreess  ttííttuullooss..  EEll  pprriimmeerroo  ««ddee  nnaattuurraa  
ddeeoorruumm»»  lloo  ttaacchhéé  ccoonnssiiddeerraannddoo  qquuee  yyaa  eenn  CCiicceerróónn  eerraa  ppeeddaannttee;;  eell  sseegguunnddoo  ««UUnn  ddiiooss  mmoossttrreennccoo»»  lloo  ttaacchhéé  
ttaammbbiiéénn  ccoonnssiiddeerraannddoo  qquuee  eessee  ccaalliiffiiccaattiivvoo  eess  ccoonnttrraaddiiccttoorriioo  ccoonn  ccuuaallqquuiieerr  iiddeeaa  rreessppeettaabbllee  ddee  llaa  ddiivviinniiddaadd..  DDeejjéé  
eell  tteerrcceerroo,,  ««PPeeqquueeññoo  aarrqquuiitteeccttoo  ddeell  uunniivveerrssoo»»,,  ppoorrqquuee  mmee  ppaarreecciióó  mmááss  aaddeeccuuaaddoo  aa  ssuu  ffaalllliiddoo  iinntteennttoo  ddee  
ccoonnssttrruuiirr  eenn  eell  mmuunnddoo  uunn  uunniivveerrssoo  ddee  iiddeeaass,,  uunn  ccoossmmooss  ddee  ccoommpprreennssiióónn  ccaappaazz  ddee  aallbbeerrggaarrlloo  aa  ééll  qquuee  vviivvííaa  ssuu  
ccoonnddiicciióónn  hhuummaannaa  ccoommoo  ddeessoollaaddaa  iinntteemmppeerriiee..  
  
MMéérriiddaa,,  11998899,,  eenn  llooss  úúllttiimmooss  mmaaiittiinneess  ddee  llaa  SSeemmaannaa  SSaannttaa..  
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UUNNOO  
  
  
HHee  ddeecciiddiiddoo  sseerr  ssiinncceerroo..  DDeecciirr  llaa  vveerrddaadd..  NNoo  ppuueeddee  uunn  hhoommbbrree  hhaacceerr  nnaaddaa  iimmppoorrttaannttee  ––aauuttéénnttiiccoo––  ssii  eessttáá  
iinnhhiibbiiddoo  ppoorr  ccoonnssiiddeerraacciioonneess  yy  rreessppeettooss..  EEll  tteemmoorr  ddee  hheerriirr,,  eell  ddeesseeoo  ddee  aaggrraaddaarr..  
MMee  hhaabbííaa  ggoobbeerrnnaaddoo  hhaassttaa  aahhoorraa  eell  iinntteennttoo  mmiimmééttiiccoo  ddee  ppaassaarr  iinnaaddvveerrttiiddoo  ppaarraa  nnoo  ssuuffrriirr  ssiinn  nneecceessiiddaadd  llaa  
hhoossttiilliiddaadd  ddee  llooss  oottrrooss..  SSooyy  ddiiffeerreennttee  yy  llooss  mmuucchhooss  ddeessccoonnffííaann  ddeell  qquuee  ddiissiiddee,,  eessttoo  lloo  sséé  bbiieenn..  AAddeemmááss,,  ccuuaannddoo  
nnoo  lloo  aassiissttee  nniinnggúúnn  ppooddeerr  ssuuppeerriioorr  ttiieennddeenn  aa  eexxcclluuiirrlloo  ppoorr  eell  rreecchhaazzoo,,  aa  aanniiqquuiillaarrlloo  ppoorr  eell  ddeesspprreecciioo  yy  llaa  bbuurrllaa,,  aa  
ssuupprriimmiirrlloo  ppoorr  llaa  aaggrreessiióónn  aabbiieerrttaa..  YYoo  qquueerrííaa  eevviittaarr  eell  ccoonnfflliiccttoo;;  eessccooggíí  llaa  ccoommooddiiddaadd..  
  
PPeerroo  mmee  aanniimmaabbaa  ttaammbbiiéénn  uunnaa  ddeelliiccaaddaa  ccoonnssiiddeerraacciióónn  hhaacciiaa  llooss  ddeemmááss::  nnoo  iinnqquuiieettaarrllooss,,  nnoo  eessccaannddaalliizzaarrllooss..  
AAuunnqquuee  eenn  eell  ffoonnddoo  qquuiizzááss  eerraa  ppeerreezzaa::  nnoo  vveerrmmee  oobblliiggaaddoo  aa  rreemmeeddiiaarr  llaa  ccoonnssiigguuiieennttee  ddeessaazzóónn  ccoonn  
eexxpplliiccaacciioonneess,,  oobbeeddeecciieennddoo  llaa  lleeyy  aaqquueellllaa  ddeell  oorrááccuulloo  ««eell  qquuee  hhiirriióó  ccuurraarráá»»..  
  
OOttrraa  mmoottiivvaacciióónn  rriivvaalliizzaabbaa  ccoonn  llaass  aanntteerriioorreess::  eell  ppuuddoorr,,  eenn  mmíí  ssiieemmpprree  mmááss  ffuueerrttee  qquuee  eell  ddeesseeoo  ddee  eexxhhiibbiirrmmee..  
CCaaddaa  vveezz  qquuee  eexxtteerriioorriizzaabbaa  mmiiss  ppeennssaammiieennttooss  yy  sseennttiimmiieennttooss  mmee  sseennttííaa  oobbsscceennoo  yy  mmee  aavveerrggoonnzzaabbaa..  
VVoolluunnttaarriiaammeennttee  mmee  ddeejjaabbaa  ccoonnttaaggiiaarr  ppoorr  eell  eessttaaddoo  ddee  áánniimmoo  ddee  llooss  mmááss  cceerrccaannooss  eenn  ccaaddaa  ooccaassiióónn..  EEll  úúllttiimmoo  eenn  
hhaabbllaarr  tteennííaa  ssiieemmpprree  rraazzóónn..  CCuuaannddoo  hhaabbííaa  ddiissccuussiioonneess  yy  ddiissppuuttaass  yyoo  mmee  mmoossttrraabbaa  ppeerrpplleejjoo  yy  ccoonnffuunnddiiddoo  yy  
eessppeerraabbaa  eell  rreessuullttaaddoo,,  oo  mmee  rreettiirraabbaa  pprruuddeenntteemmeennttee  ppaarraa  qquuee  nnoo  mmee  oobblliiggaarraann  aa  ttoommaarr  ppaarrttiiddoo..  SSii  aallgguuiieenn  mmee  
pprreegguunnttaabbaa  aallggoo,,  yyoo  pprrooccuurraabbaa  aavveerriigguuaarr  oo  aaddiivviinnaarr  lloo  qquuee  aa  ééll  llee  gguussttaarrííaa  ooíírr,,  yy  ssii  nnoo  lloo  llooggrraabbaa  rreessppoonnddííaa  eenn  
ffoorrmmaa  aammbbiigguuaa  oo  ddeeccllaarraabbaa  qquuee  llaa  ccuueessttiióónn  eerraa  mmuuyy  ccoommpplliiccaaddaa  yy  ddiiffíícciill,,  ffiinnggiieennddoo  aa  vveecceess  uunnaa  nneecceessiiddaadd  
uurrggeennttee  ddee  oorriieennttaacciióónn  yy  gguuííaa..  MMee  ccoommppoorrttaabbaa  aassíí  eenn  ppoollííttiiccaa,,  rreelliiggiióónn,,  aarrttee,,  vviiddaa  ssoocciiaall,,  ddeeppoorrtteess,,  eenn  llaa  
eessccooggeenncciiaa  ddee  ttrraabbaajjoo,,  rrooppaa  yy  aarrrreegglloo  ppeerrssoonnaall,,  mmeeddiiooss  ddee  ttrraannssppoorrttee,,  mmuueebblleess,,  ddiissttrraacccciioonneess,,  ccoommiiddaa  yy  bbeebbiiddaa..  
PPeerroo  uunn  aaccoonntteecciimmiieennttoo  iinneessppeerraaddoo  mmee  pprroodduujjoo  ccaammbbiiooss  iimmppoorrttaanntteess  ddee  aaccttiittuudd..  EEnn  ooccaassiióónn  ddee  eexxaammeenn  
mmééddiiccoo  ppaarraa  cceerrttiiffiiccaaddoo  ddee  ssaalluudd  ssee  rreevveellóó  eennffeerrmmeeddaadd  iinnccuurraabbllee..  TTeennggoo  llooss  ddííaass  ccoonnttaaddooss..  
MMee  ccoonnmmoovviióó  ddeevvaassttaaddoorraammeennttee  eessee  ddeessccuubbrriimmiieennttoo,,  nnoo  lloo  nniieeggoo;;  ppeerroo  nnoo  mmee  ssoorrpprreennddiióó  mmuucchhoo,,  eexxcceeppttoo  eenn  
llaa  pprreecciissiióónn  ddeell  llaappssoo..  SSiieemmpprree  ssuuppee  oobbssccuurraammeennttee  qquuee  iibbaa  aa  mmoorriirr  aallggúúnn  ddííaa,,  ppeerroo  vviivvííaa  ccoommoo  ssii  ffuueerraa  iinnmmoorrttaall,,  
ppoorr  lloo  mmeennooss  eenn  eell  nniivveell  ssuuppeerrffiicciiaall  yy  ffaallssoo  ddee  llaa  ccoonnsscciieenncciiaa..  
  
EEnn  eell  ffoonnddoo  ssaabbííaa  ddee  llaa  mmuueerrttee  nnoo  ssóólloo  ccoommoo  ffiinn  eenn  eell  ffuuttuurroo,,  ssiinnoo  ttaammbbiiéénn  ccoommoo  pprreesseenncciiaa  aaccttuuaall  eenn  llaa  eennttrraaññaa  
ddee  llaa  vviiddaa;;  nnoo  eenn  vvaannoo  hhaabbííaa  vviissttoo,,  sseennttiiddoo  yy  ccoommpprreennddiiddoo  aall  ssooll  aazztteeccaa  qquuee  ttiieennee  uunnaa  ccaallaavveerraa  eenn  eell  cceennttrroo..  PPeerroo  
eenn  llaa  ccoottiiddiiaanniiddaadd  ttrraassllaaddéé  lloo  ffuunnddaammeennttaall  rraaddiiccaall  hhaacciiaa  lloo  tteemmppoorraall,,  ppuussee  llaa  mmuueerrttee  eenn  eell  ffuuttuurroo,,  ccoonnssiiddeerréé  llaa  
vviiddaa  ccoommoo  uunnaa  ccaannttiiddaadd  ddiissppoonniibbllee  ppaarraa  ggaassttaarrllaa  mmiieennttrraass  dduurraarraa  yy  mmee  ccoonnssiiddeerréé  aa  mmíí  mmiissmmoo  ccoommoo  uunn  uussuuaarriioo  
yy  ccoonnssuummiiddoorr  ddee  vviiddaa  ssiinn  pprreegguunnttaarrmmee  qquuiiéénn  eerraa  eessee  ssuuppuueessttoo  yyoo  qquuee  aassíí  ggaassttaabbaa  yy  mmaallggaassttaabbaa;;  ssiinn  pprreegguunnttaarrmmee  
ttaammppooccoo  ssii  eessaa  aannaallooggííaa  eerraa  aaddeeccuuaaddaa  ¿¿ccóómmoo  ppooddííaa  pprreegguunnttáárrmmeelloo??  EEssttaa  hhaabbííaa  ssuurrggiiddoo  eessppoonnttáánneeaammeennttee  yy  yyoo  llaa  
hhaabbííaa  rreecciibbiiddoo  jjuunnttoo  ccoonn  eell  lleenngguuaajjee  ssiinn  ssoommeetteerrllaa  aa  eexxaammeenn..  
  
VViieennddoo  llaa  ccoossaa  eenn  ttéérrmmiinnooss  ddee  ttiieemmppoo,,  mmiiss  ddííaass  ssiieemmpprree  hhaann  eessttaaddoo  ccoonnttaaddooss,,  ssóólloo  qquuee  yyoo  nnoo  ssaabbííaa  llaa  ccuueennttaa  nnii  
mmee  iimmppoorrttaabbaa,,  ccoommoo  nnoo  llaa  sséé  aahhoorraa  ccoonn  sseegguurriiddaadd::  llooss  mmééddiiccooss  ssuueelleenn  eeqquuiivvooccaarrssee;;  ppeerroo  eell  ddeessaahhuucciioo  mmee  hhaa  
ddeevvuueellttoo  llaa  ccllaarriiddaadd..  CCoommiieennzzoo  aa  vviivviirr  ccoonnsscciieenntteemmeennttee  bbaajjoo  eell  oojjoo  yyeerrttoo  yy  ccrruuddoo  ddee  llaa  mmuueerrttee..  MMee  aalluummbbrraa  
ccoonn  uunn  tteemmoorr  aanngguussttiioossoo,,  úúnniiccoo  eenn  ssuu  eessppeecciiee,,  qquuee  vvuueellvvee  iinnooffeennssiivvooss  llooss  oottrrooss  mmiieeddooss,,  qquuiittaa  sseennttiiddoo  aa  ttooddoo  
eessccoonnddiittee,,  ddeesspprreecciiaa  llaa  ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  mmoolleessttaarr  yy  ddeessbbaarraattaa  ttooddaa  iimmaaggiinnaabbllee  ccoommooddiiddaadd..  AAssíí  aalluummbbrraaddoo,,  mmee  
ppaarreecceenn  aahhoorraa  eell  aaiissllaammiieennttoo  eerrrroorr  yy  llaa  sseeppaarraacciióónn  ppeeccaaddoo..  
AAbbaannddoonnoo  eell  iinntteennttoo  ddee  ppaassaarr  iinnaaddvveerrttiiddoo,,  aall  mmeennooss  ppoorr  eessccrriittoo,,  aauunnqquuee  ttaall  vveezz  lloo  llooggrree  iinnvvoolluunnttaarriiaammeennttee  ssii  
nnaaddiiee  ppoonnee  aatteenncciióónn  aa  lloo  qquuee  eessccrriibboo..  
  
VVeeoo  qquuee  eell  hhoommbbrree  eess  eenn  ggrraann  mmeeddiiddaa  ccoommuunniiccaacciióónn,,  ppaallaabbrraa..  PPaarraa  ééll,,  sseerr  eess  ddeecciirr..  NNoo  ttoottaallmmeennttee,,  ppoorrqquuee  lloo  
vviivviiddoo  eess,,  ddee  aallgguunnaa  mmaanneerraa,,  eexxttrraavveerrbbaall;;  ppeerroo  ppiiddee  ppaallaabbrraa  yy  ssuuffrree  ssii  hhaa  ddee  ppeerrmmaanneecceerr  iinneexxpprreessaaddoo,,  eenn  lloo  
iinneeffaabbllee..  
  
VVeeoo  qquuee  ppaarraa  sseerr  hhoommbbrree  eenn  pplleenniittuudd,,  ppaarraa  mmoorriirr  ccoommoo  hhoommbbrree  ccoommpplleettoo,,  ppaarraa  hhaabbeerr  ssiiddoo  ddeebboo  ccoonnvveerrttiirrmmee  
eenn  ppaallaabbrraa..  CCoonnttaarr  ppaarraa  eexxiissttiirr..  SSeerr  eess  sseerr  ddiicchhoo..  
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LLeenngguuaa  mmaaddrree,,  sseeññoorraa  ddee  llaa  mmeennttiirraa  yy  ddeell  eerrrroorr,,  ssii  mmee  aayyuuddaassttee  aa  vviivviirr  eenn  llaa  hhiippooccrreessííaa  yy  eell  ddiissiimmuulloo,,  ssii  mmee  
eennsseeññaassttee  aa  hhuuiirr  ccoobbaarrddeemmeennttee  ddee  llaa  ccrruueellddaadd  ddee  llooss  oottrrooss,,  ssii  eennccuubbrriissttee  mmiiss  ppúúddiiccaass  eennttrraaññaass  ddee  llaa  mmiirraaddaa  
hhoossttiill,,  eessccúúcchhaammee  aahhoorraa..  
  
LLeenngguuaa  mmaaddrree,,  sseeññoorraa  ddee  llaa  pprrooffeeccííaa  yy  ddee  llaa  cciieenncciiaa,,  ttúú  qquuee  aarrrrooppaass  ccoonn  tteerrnnuurraa  llaass  rreevveellaacciioonneess  ddee  llooss  mmííssttiiccooss  
yy  ddee  llooss  ssooññaaddoorreess  yy  ggoobbiieerrnnaass  ccoonn  mmaannoo  ffiirrmmee  llooss  ddiissccuurrssooss  ddeell  ppeennssaaddoorr,,  ttúú  qquuee  iinncceennddiiaass  llaa  bbooccaa  ddee  llooss  
oorraaddoorreess  ssaaggrraaddooss  yy  ddee  llooss  jjeeffeess  ddee  gguueerrrreerrooss,,  ssii  ddee  nnoocchhee  aa  ssoollaass  yy  eenn  sseeccrreettoo,,  aa  ppeessaarr  ddee  mmii  iinnssiiggnniiffiiccaanncciiaa  yy  
ppeeqquueeññeezz,,  ssuuffrriissttee  qquuee  yyoo  rreeccoorrrriieerraa  ccoonn  lluujjuurriiaa  llaass  rreeddoonnddeecceess  ttuurrggeenntteess  ddee  ttuu  ccaarrnnee  yy  qquuee  bbuussccaarraa  ttuuss  
ddeepprreessiioonneess  mmóórrbbiiddaass,,  eell  jjuueeggoo  ddee  ttuuss  aarrttiiccuullaacciioonneess,,  llaa  vviibbrraacciióónn  ddee  ttuuss  aarrtteerriiaass  yy  ttuuss  nneerrvviiooss,,  ssii  ttoolleerraassttee  qquuee  
yyoo  hhuunnddiieerraa  llaasscciivvoo  mmii  ccaabbeezzaa  eenn  ttuu  vviieennttrree  yy  mmee  rreessppoonnddiissttee  ccoonn  aarrddoorr,,  ssii  ffuuiissttee  ccoonnmmiiggoo  aa  rreeppaassaarr  eell  ttoorrttuuoossoo  
ddeevveenniirr  ddee  llooss  ppuueebbllooss,,  eell  ddééddaalloo  ddee  llooss  ppeennssaammiieennttooss,,  eell  ppiiééllaaggoo  iinncceessaanntteemmeennttee  aaggiittaaddoo  ddee  llaass  eemmoocciioonneess,,  ssii  
mmee  lllleevvaassttee  eenn  vvuueelloo  hhaacciiaa  eell  eenniiggmmaa  ddee  llooss  aassttrrooss  yy  ssii  yyoo  ccaaddaa  ddííaa  aatteennddíí  ttuu  ssaannttuuaarriioo  yy  ttee  ssaaccrriiffiiqquuéé  mmiieemmbbrrooss  
ccaalliieenntteess,,  ccoorraazzóónn  ccaannddoorroossoo,,  ccoonnccééddeemmee  eessttee  ddeesseeoo::  qquuee  mmii  vveerrddaadd  ssee  vvuueellvvaa  vveerrbboo,,  mmaaddrree..  
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DDOOSS  
  
  
MMii  ffaallsseeddaadd  ccoommeennzzóó  mmuuyy  tteemmpprraannoo..  HHaassttaa  ddoonnddee  ppuuddee  rreeccoorrddaarr,,  vviivviirr  eerraa  ppaarraa  mmii  aapprreennddeerr  ccoommppoorrttaammiieennttooss  
iimmppuueessttooss  ddeessddee  aaffuueerraa..  LLaa  iinncciittaacciióónn,,  eell  ccaassttiiggoo  yy  eell  pprreemmiioo  mmee  lllleevvaabbaann  aa  hhaacceerr  llooss  aaccttooss  eessppeerraaddooss,,  aa  ddeecciirr  llaass  
ppaallaabbrraass  ccoorrrreeccttaass..  SSee  ttrraattaabbaa  ssiieemmpprree  ddee  aaddooppttaarr  ccoossttuummbbrreess,,  mmaanneerraass,,  ppeennssaammiieennttooss,,  eemmoocciioonneess..  LLoo  qquuee  hhaabbííaa  
eenn  mmíí  eerraa  aallggoo  iinnddeeffiinniiddoo  yy  ccoonnffuussoo  qquuee  ddeebbííaa  ccoobbrraarr  ffoorrmmaa  eenn  llooss  mmoollddeess  iimmppuueessttooss..    
CCrreeoo  qquuee  ttooddooss  llooss  hhoommbbrreess  ssoonn  ccrriiaaddooss  yy  eedduuccaaddooss  ddee  mmooddoo  sseemmeejjaannttee,,  ccoonn  vvaarriiaanntteess  ccllaarroo  eessttáá  sseeggúúnn  llooss  
ppuueebbllooss  yy  llaass  ééppooccaass..  SSéé  qquuee  aallgguunnooss  ssoonn  rreebbeellddeess..  YYoo  ffuuii  ddóócciill;;  ppeerroo  mmee  ddiiffeerreenncciioo  ddee  llooss  oottrrooss  eenn  qquuee  eellllooss  
ppaarreecceenn  iiddeennttiiffiiccaarrssee  ccoonn  llooss  ccoommppoorrttaammiieennttooss  aapprreennddiiddooss,,  mmiieennttrraass  qquuee  yyoo  mmaanntteennííaa  ttooddoo  eell  ttiieemmppoo,,  ddeennttrroo  
ddee  mmii  ssuummiissiióónn,,  uunnaa  ddiissttaanncciiaa,,  uunnaa  eexxttrraaññeezzaa..  MMii  sseennttiirr  nnoo  aaccoommppaaññaabbaa  aa  mmiiss  ggeessttooss..  
EEnn  llaa  aaddoolleesscceenncciiaa,,  ccuuaannddoo  ffuuee  nneecceessaarriioo  eessccooggeerr  eennttrree  ppaappeelleess  ddiiffeerreenntteess,,  yyoo  sseegguuííaa  aa  llooss  mmááss  iimmppeettuuoossooss,,  mmee  
ppoonnííaa  ssiieemmpprree  eenn  sseegguunnddoo  lluuggaarr  ppoorr  lloo  mmááss,,  ddee  pprreeffeerreenncciiaa  eenn  eell  úúllttiimmoo..  LLaass  ppooccaass  vveecceess  eenn  qquuee  ssee  mmee  ooccuurrrriióó  
iinntteennttaarr  iinniicciiaattiivvaass  pprrooppiiaass,,  rreessuullttaarroonn  aabbssuurrddaass  oo  ppuunniibblleess;;  ppeerroo  yyoo  llaass  iinntteennttéé  ssiinn  ccoonnvviicccciióónn,,  nnoo  ppoonnííaa  eenn  eellllaass  
mmii  ccoorraazzóónn  ppoorrqquuee  eenn  ééll  nnoo  hhaabbííaa  ssiinnoo  aassoommbbrroo  aannttee  eessee  jjuueeggoo..  
NNuunnccaa  ttuuvvee  pprroobblleemmaass  ddee  aaddaappttaacciióónn  nnii  ddee  aapprreennddiizzaajjee..  PPaasséé  ttooddaass  llaass  pprruueebbaass  ddee  llaa  eessccuueellaa  yy  ddee  llaa  vviiddaa  ccoonn  
rreessuullttaaddooss  aacceeppttaabblleess..  TTaall  vveezz  eell  ddeessaappeeggoo  mmee  aayyuuddaabbaa  aa  llooggrraarr  llaa  eeffiicciieenncciiaa  hhiissttrriióónniiccaa..  AApprreennddíí  aa  ffiinnggiirr  hhaassttaa  eell  
eennttuussiiaassmmoo,,  yyoo  qquuee  nnuunnccaa  sseennttíí  uunnaa  iinncclliinnaacciióónn  ppooddeerroossaa  hhaacciiaa  nnaaddiiee  yy  hhaacciiaa  nnaaddaa  eenn  eell  mmuunnddoo  ssoocciiaall  qquuee  mmee  
cciirrccuunnddaabbaa..  
MMiiss  ffaammiilliiaarreess  yy  aammiiggooss  mmee  eellooggiiaabbaann  yy  eenn  aallgguunnaa  ooccaassiióónn  ffuuii  sseeññaallaaddoo  ccoommoo  mmooddeelloo  ddee  bbuueenn  mmuucchhaacchhoo..  PPeerroo  
nnoo  eerraa  vviirrttuudd  nnii  ccaarriiññoo  lloo  qquuee  mmee  aanniimmaabbaa,,  ssiinnoo  aallggoo  ppaarreecciiddoo  aa  llaa  ccoorrtteessííaa  yy  aall  ddeesseeoo  ddee  ttrraannqquuiilliiddaadd..  PPeerrddóónn,,  
ffaammiilliiaarreess..  PPeerrddóónn..  aammiiggooss..  SSóólloo  ppuueeddoo  ddeecciirr  eenn  mmii  ddeessccaarrggoo  qquuee  nnoo  aabbrriiggaabbaa  iinntteenncciioonneess  aavviieessaass  nnii  ddee  nniinnggúúnn  
oottrroo  ttiippoo,,  aappeennaass  uunnaa  sseerreennaa  ccoonnffuussiióónn  iinnddeeffiinniiddaa  qquuee  rreehhuuííaa  llooss  ccoonnfflliiccttooss..  
HHee  ooííddoo  hhaabbllaarr  ccoonn  ffrreeccuueenncciiaa  ddee  rreepprreessiióónn  yy  ddeell  mmaalleessttaarr  ppoorr  eellllaa  pprroodduucciiddoo..  YYoo  nnoo  mmee  sseennttíí  rreepprriimmiiddoo  eenn  
nniinnggúúnn  mmoommeennttoo..  NNoo  hhaabbííaa  nnaaddaa  qquuee  rreepprriimmiirr..  NNoo  hhaabbííaa  rreessiisstteenncciiaa  ssiinnoo  eexxttrraaññeezzaa  eenn  mmíí..  EEll  jjuueeggoo  ssoocciiaall  mmee  
eerraa  aajjeennoo,,  nnoo  rreepprreessiivvoo::  yy  nnoo  lloo  rreecchhaazzaabbaa  nnii  lloo  ddeesspprreecciiaabbaa;;  ccoommpprreennddííaa  qquuee  ssiinn  ééll  nnoo  hhaabbrrííaa  ssoocciieeddaadd  yy  qquuee  
hhaayy  qquuee  vviivviirr  ddee  aallgguunnaa  mmaanneerraa..  
SSiinn  eemmbbaarrggoo,,  ccoonn  eell  ttiieemmppoo  mmee  ffuuii  iinncclliinnaannddoo  ccaaddaa  vveezz  mmááss  hhaacciiaa  llaa  ssoolleeddaadd..  EEll  ttrraattoo  ccoonn  llooss  ddeemmááss  eerraa  uunn  
ttrraabbaajjoo  eennaajjeennaaddoo  yy  mmee  rreessuullttaabbaa  ppeessaaddoo,,  ffaattiiggoossoo,,  aabbuurrrriiddoo..  PPeerrddóónn,,  vviiddaa  ssoocciiaall  oorrggaanniizzaaddaa;;  sséé  qquuee  ttee  ddeebboo  
aaggrraaddeecciimmiieennttoo  yy  rreessppeettoo..  
EEnn  llaa  ssoolleeddaadd  tteennííaa  uunn  ccoommppaaññeerroo  ddeell  ccuuaall  nnoo  ppooddííaa  sseeppaarraarrmmee::  mmii  pprrooppiioo  ccuueerrppoo,,  eessee  aanniimmaall  ddoommééssttiiccoo,,  ccoonn  
ssuuss  nneecceessiiddaaddeess  yy  ffuunncciioonneess..  TTeennííaa  qquuee  llaavvaarrlloo,,  aalliimmeennttaarrlloo  yy  ffaacciilliittaarr  ssuuss  eexxccrreecciioonneess;;  ppaarraa  aallgguunnaass  ddee  ééssttaass  
tteennííaa  qquuee  bbuussccaarr  ppaarreejjaa  ––ppeerrddóónn  MMaannuueellaa,,  qquuee  ccrreeííaass  oottrraa  ccoossaa  yy  ggrraacciiaass..  
CCoommeennccéé  aa  sseennttiirr  eell  sseerrvviicciioo  aa  mmii  pprrooppiioo  ccuueerrppoo  ccoommoo  uunnaa  eessccllaavviittuudd  yy  lloo  pprreessttaabbaa  ccoonn  eessttooiicciissmmoo,,  ccoommoo  uunn  
ssiirrvviieennttee  eennccaarrggaaddoo  ddee  ccuuiiddaarr  cceerrddooss,,  ppeerroo  ppooccoo  aa  ppooccoo  mmee  rreessuullttéé  eennoojjoossoo..  NNoo  ssóólloo  llooss  óórrggaannooss  yy  llooss  eejjeerrcciicciiooss  
ddeell  ccooiittoo  ssee  mmee  vvoollvviieerroonn  rreeppuuggnnaanntteess,,  ttaammbbiiéénn  llaa  mmaassttiiccaacciióónn,,  llaa  ddeegglluucciióónn  mmee  ffuueerroonn  aassqquueerroossaass..  EEssooss  
ppeeddaazzooss  hheetteerrooggéénneeooss  ddee  ccoommiiddaa  iinnttrroodduucciiddooss  eenn  llaa  bbooccaa  ccoonn  iinnssttrruummeennttoo  mmeettáálliiccoo,,  ttrriittuurraaddooss  ppoorr  llaass  mmuueellaass  
ccoonn  aayyuuddaa  ddee  llaa  lleenngguuaa,,  bbiieenn  iinnssaalliivvaaddooss  yy  lluueeggoo  ddeegglluuttiiddooss  ppaarraa  ppuuddrriirrssee  oo  ffeerrmmeennttaarrssee  jjuunnttoo  ccoonn  llííqquuiiddooss  
vvaarriiooss  iinngguurrggiittaaddooss  ppoorr  mmíí  oo  sseeccrreettaaddooss  iinntteerrnnaammeennttee,,  ssiigguuiieennddoo  ppoorr  bbllaannddoo  ccoonndduuccttoo  eennmmaarraaññaaddoo  yy  
pprroodduucciieennddoo  rruuiiddooss  aabbddoommiinnaalleess  ccoommoo  cchhiilllliiddooss  ddee  rraattoonneess  yy  ggaasseess  ddee  ddoobbllee  ssaalliiddaa..  YY  ppeennssaarr  qquuee  eell  qquuee  bbeessaa  eenn  
llaa  bbooccaa  ssuucccciioonnaa  eessee  ttuubboo  ppoorr  uunnoo  ddee  ssuuss  eexxttrreemmooss..  
RReeppuuggnnaanntteess  eerraann  ttaammbbiiéénn  llaass  llaaggaaññaass,,  eell  ppoolliióóssmmiiccoo  ssuuddoorr,,  eell  ssaarrrroo,,  llaa  ppeeccuueeccaa,,  llaa  sseebboorrrreeaa,,  eell  eexxccrreemmeennttoo  ddee  
vvaarriiaaddaa  ffeettiiddeezz,,  eell  eessmmeeggmmaa,,  llaa  pprrooppuullssaannttee  oorriinnaa,,  llooss  mmooccooss,,  llaa  cceerraa  ááttiiccaa,,  eell  aammoorr  ddee  llaass  uuññaass..  YY  hhaabbííaa  qquuee  llaavvaarr  
ccoonn  ffrreeccuueenncciiaa  yy  aatteennddeerr  ccoonn  ddiilliiggeenncciiaa  aall  aanniimmaall  ddoommééssttiiccoo;;  ddee  lloo  ccoonnttrraarriioo  ssoobbrreevveennííaann  mmaalleess  mmaayyoorreess::  
ooffttaallmmííaa,,  rriinniittiiss,,  oottiittiiss,,  ppiieeddrraa,,  aaffttaa,,  ppiioojjooss,,  ssaarrppuulllliiddooss,,  ppuullggaass,,  cchhiinncchheess,,  llaaddiillllaass,,  nniigguuaass,,  ppaaddrraassttrrooss,,  ggaavviillaanneess,,  
ssaabbaaññoonneess,,  pprrooccttaallggiiaa,,  bbaallaanniittiiss,,  oorrqquuiittiiss,,  iinnddiiggeessttiióónn,,  ccóólliiccooss,,  ddiiaarrrreeaa  yy  llaa  bbaabboossaa  aacciiddeezz  ddeell  vvóómmiittoo  ccaappaazz  ddee  
rreessttaauurraarr  llaa  nnááuusseeaa..  
EEnn  llaass  rreeuunniioonneess  ssoocciiaalleess  yyoo  oobbsseerrvvaabbaa  ccuuaannddoo  aallgguuiieenn  ssee  rraassccaabbaa  ddiissccrreettaammeennttee  llaa  aaxxiillaa  oo  llaa  eennttrreeppiieerrnnaa  yy  ssii  uunnaa  
mmuucchhaacchhaa  iibbaa  aall  bbaaññoo,,  yyoo  iimmaaggiinnaabbaa  ccoonn  aassccoo  eell  aannoo  ddiiffíícciill  ddee  lliimmppiiaarr  eenn  sseerriioo  yy  llaass  mmiinnúússccuullaass  ggoottaass  ddee  oorriinnaa  
qquuee  qquueeddaabbaann  eenn  llooss  ppeellooss  ddee  llooss  llaabbiiooss  mmaayyoorreess  ddeessppuuééss  ddee  llaa  mmiicccciióónn  yy  eell  ppaappeell  hhiiggiiéénniiccoo  qquuee  llaass  ccoonnffuunnddííaa  yy  
ddiissttrriibbuuííaa  rreegguullaarrmmeennttee  ppoorr  ttooddoo  eell  áámmbbiittoo  ddee  llaa  vvuullvvaa..  
SSoossppeecchhoo  qquuee  mmuucchhooss  oottrrooss  tteennííaann  ppeennssaammiieennttooss  yy  sseennttiimmiieennttooss  ccoommoo  llooss  mmííooss..  AAllgguunnooss  iiddeeaalliizzaabbaann  llaa  
iinnffaanncciiaa  yy  ccuullttiivvaabbaann  ttiieerrnnooss  rreeccuueerrddooss;;  ffaabbrriiccaabbaann,,  ccrreeoo,,  uunn  eessppaacciioo  aarrttiiffiicciiaall  ddee  rreeffuuggiioo;;  yyoo  nnoo  tteennggoo  rreeccuueerrddooss  
ddee  ttaann  ssuucciiaa  eeddaadd,,  eenn  ttooddoo  ccaassoo  nnoo  llooss  mmaanntteennggoo..  OOttrrooss  ssee  eennttrreeggaabbaann  ppeerriióóddiiccaammeennttee  aa  llaa  eemmbbrriiaagguueezz;;  nnuunnccaa  
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ffuuii  ttaann  ccoobbaarrddee  qquuee  rreeccuurrrriieerraa  aa  eessaa  ffoorrmmaa  ddee  eessccaappee,,  nnii  ttaann  iilluussoo  qquuee  llee  aattrriibbuuyyeerraa  eeffeeccttooss  mmííssttiiccooss..  PPeerrddóónn  
ccaammaarraaddaass..  
DDeessddee  qquuee  ccoommeennzzóó  aa  ddeessaarrrroolllláárrsseemmee  eessee  aassccoo  aall  ccuueerrppoo  ––qquuee  nnoo  aalltteerróó  eenn  lloo  mmááss  mmíínniimmoo  mmii  ccoonndduuccttaa  ggeennttiill  
yy  aacceeppttaabbllee––  mmee  ppuussee  aa  eessttuuddiiaarr  llaa  oorrggaanniizzaacciióónn  ssoocciiaall  yy  eell  ddeevveenniirr  ddee  llooss  hhoommbbrreess  eenn  oottrraass  ééppooccaass  yy  eenn  oottrraass  
llaattiittuuddeess,,  bbuussccaannddoo  qquuiizzááss,,  ssii  nnoo  eessccaappaarr,,  ppoorr  lloo  mmeennooss  ccoonnoocceerr  mmaanneerraass  ddee  vviivviirr  aaddeeccuuaaddaass  aa  mmii  ddeessaappeeggoo  ppoorr  
llaass  ppeerrssoonnaass  yy  llaass  ccoossaass;;  ppeerroo  nnoo  eennccoonnttrréé  nniinnggúúnn  mmoommeennttoo,,  nniinnggúúnn  lluuggaarr,,  nniinnggúúnn  eennttoorrnnoo  ccuullttuurraall,,  nniinngguunnaa  
ssiittuuaacciióónn  ccuuyyoo  eennccaannttoo  mmee  ccaauuttiivvaarraa  yy  mmee  hhiicciieerraa  qquueerreerr  ppaarrttiicciippaarr  ddee  ttooddoo  ccoorraazzóónn..  
DDeessppllaaccéé  mmii  bbúússqquueeddaa  hhaacciiaa  llaa  uuttooppííaa  yy  llaa  ffiicccciióónn;;  ppeerroo  llooss  eejjeerrcciicciiooss  mmááss  aauuddaacceess  ddee  llaa  iimmaaggiinnaacciióónn  nnoo  
pprroodduuccííaann  ssiinnoo  mmooddiiffiiccaacciioonneess  ddiiffeerreenntteess  ddeell  mmiissmmoo  ddrraammaa..  SSiieemmpprree  eessttaarrííaa  yyoo  aallllíí,,  ddeennttrroo  ddee  uunn  mmuunnddoo,,  
aapprreennddiieennddoo  aa  ccoommppoorrttaarrmmee,,  hhaacciieennddoo  lloo  ccoorrrreeccttoo  sseeggúúnn  llaass  cciirrccuunnssttaanncciiaass,,  ffiinnggiieennddoo  ffaammiilliiaarriiddaadd  ddeessddee  uunnaa  
iimmppoonntteeaabbllee  eexxttrraannjjeerrííaa,,  ddeessddee  uunnaa  iirrrreelliiggaabbllee  eexxttrraaññeess..  VVeenniirr  aa  ppaarrttiicciippaarr,,  aa  hhaacceerr,,  ppaarreeccee  sseerr  eell  ddeessttiinnoo  ddee  llooss  
ddeemmááss  hhoommbbrreess,,  ppoorr  lloo  mmeennooss  ddee  llooss  qquuee  mmee  qquueeddaann  cceerrccaa..  YYoo  eenn  ccaammbbiioo  ppaarreeccííaa  hhaabbeerr  nnaacciiddoo  ppaarraa  vveerr,,  ssiinn  
iiddeennttiiffiiccaarrmmee  ccoonn  nnaaddaa..  
AAddeemmááss,,  llaa  rraazzóónn,,  jjuussttiiffiiccaabbaa  yy  rreeffoorrzzaabbaa  mmii  ddeessaammoorr  iirrrraacciioonnaall::  eell  ssiiggnnoo  ddee  llaa  aammbbiiggüüeeddaadd  yy  ddee  llaa  ccoonnffuussiióónn  
ssoobbrree  ttooddoo  aaccttoo  hhuummaannoo,,  llaa  ffuuggaacciiddaadd  ddee  ttooddoo  eesspplleennddoorr,,  llaa  ddiissccoonnttiinnuuiiddaadd  ddee  ttooddoo  eessffuueerrzzoo..  PPoorr  oottrraa  ppaarrttee,,  eerraa  
eevviiddeennttee  llaa  eenneemmiissttaadd  ddee  llaa  nnaattuurraalleezzaa  ccoonnttrraa  llaass  ccrreeaacciioonneess  ddee  llooss  hhoommbbrreess;;  ssiinn  uunn  iinncceessaannttee  ttrraabbaajjoo  ddee  
mmaanntteenniimmiieennttoo  ttooddoo  ssee  ddeessttrruuyyee,,  llaa  hhiieerrbbaa  ssoobbrreevviivvee  aa  llooss  ppaallaacciiooss,,  eell  vviieennttoo  ssee  bbeebbee  llooss  ppooeemmaass,,  ttaarrttaammuuddeeaa  llaa  
mmeemmoorriiaa  ddee  llooss  hheecchhooss  gglloorriioossooss,,  llooss  bbaacchhaaccooss  ffaabbrriiccaann  ssuuss  nniiddooss  eenn  llaass  rruuiinnaass  ddee  llooss  pprriittaanneeooss..  CCaaddeennttee,,  ffrráággiill  
yy  pprreeccaarriiaa  ttooddaa  oobbrraa  hhuummaannaa::  nnoo  ssee  hhaa  ccoommeennzzaaddoo  aa  hhaacceerr,,  ccuuaannddoo  yyaa  ssee  ddeesshhiizzoo..  
CCoonn  iinnggeenntteess  eessffuueerrzzooss  ssee  ccoonnsseerrvvaa  llaa  ttrraaddiicciióónn..  SSee  ppaassaa  uunn  tteessoorroo  ddee  uunnaa  ggeenneerraacciióónn  aa  oottrraa..  EEll  qquuee  lloo  ppaassaa  lloo  
ddiissffrruuttaa  eenn  ppaarrttee,,  lloo  eexxttiieennddee  eenn  ppaarrttee..  CCaaddaa  ggeenneerraacciióónn  lloo  ppaassaa  aa  llaa  ssiigguuiieennttee..  ¿¿AA  qquuiiéénn  vvaa  ddeessttiinnaaddoo  ssii  ccaaddaa  
ggeenneerraacciióónn  ssiieennttee  qquuee  ssóólloo  lloo  ttrraannssmmiittee  ppoorr  mmeenngguuaannttee  ssaallaarriioo??  ¿¿PPoorr  qquuéé  nnaaddiiee  ssee  aassoommbbrraa  ddee  rreeppeettiirr  lloo  qquuee  
hhaacceenn  llooss  ddeemmááss,,  ggeenneerraacciióónn  ttrraass  ggeenneerraacciióónn??  LLooss  jjóóvveenneess  ssee  aapprreessttaann  ssiinn  aassoommbbrroo  aa  rreeppeettiirr  llooss  aaccttooss  ddee  llooss  
vviieejjooss..  
PPeerrddóónn,,  ppaaddrree  yy  mmaaddrree..  PPeerrddóónn  mmaaeessttrrooss..  PPeerrddóónn,,  ccuullttuurraa..  PPeerrddóónn,,  ssaaggrraaddaa  ccaaddeennaa  ddee  HHeerrmmeess..  
MMee  vvoollvvíí  hhaacciiaa  llaa  nnaattuurraalleezzaa..  RReeccuueerrddoo  bbiieenn  eell  ddííaa  eenn  qquuee  ddii  eessttaa  vvuueellttaa  ccoonnsscciieenntteemmeennttee..  EErraa  eenn  mmii  bbaallccóónn,,  
ccaaííaa  llaa  ttaarrddee..  EEll  ssooll  ddee  llooss  vveennaaddooss  ttrraannssffiigguurraabbaa  llaass  mmoonnttaaññaass..  AA  ppooccaa  aallttuurraa  ssoobbrree  uunn  tteerrrreennoo  bbaallddííoo,,  ddoocceennaass  
ddee  ggoolloonnddrriinnaass  vvoollaabbaann,,  ccaapprriicchhoossaammeennttee  ttrraazzaannddoo  aa  ppoorrffííaa,,  ccoonnttrraa  eell  bbrriilllloo  ddee  ffoonnddoo,,  uunn  nneeggrroo  llaabbeerriinnttoo  mmóóvviill..  
EEll  ccuurrssoo  yy  rreeccuurrssoo  ddeell  vvuueelloo,,  aalltteerraaddoo  ppoorr  ssúúbbiittooss  ddeessvvííooss  yy  ttrraayyeeccttoorriiaass  eerrrrááttiiccaass,,  eennttrreetteejjiiéénnddoossee,,  ppaarreeccííaa  
qquueerreerr  eessccrriibbiirr  uunn  mmeennssaajjee  eennrreevveessaaddoo  yy  ggrraattuuiittoo  ddiirriiggiiddoo  aa  nnaaddiiee;;  ppeerroo  llooss  ppeeddaazzooss  ddee  aallaass  ddee  mmaarriippoossaa,,  llaass  
aanntteennaass  yy  oojjooss  cceerrcceennaaddooss,,  llaass  mmíínniimmaass  eessccaammaass  bbrriillllaanntteess  qquuee  lllloovvííaann  ssoobbrree  eell  bbaallccóónn  ddiijjeerroonn  eellooccuueenntteess  ddee  qquuéé  
ssee  ttrraattaabbaa..  
CCoonnttrraa  llaass  ggoolloossaass  ggoolloonnddrriinnaass  eenn  ppaarrttiiccuullaarr  nnaaddaa  tteennggoo..  CCaaddaa  eessppeecciiee  vviivvee  yy  eess  vvííccttiimmaa,,  ddeell  rroobboo  yy  llaa  mmaattaannzzaa,,  
ppoorr  nneecceessiiddaadd..  LLaa  vviiddaa  eess  uunn  ggrraann  ffeessttíínn  ssaannggrriieennttoo..  GGaarrrraass  yy  ccoollmmiillllooss  llaass  rraaíícceess  ddee  llaass  ppllaannttaass,,  cchhuuppóónn  úúllttiimmoo  
llaa  hhoojjaa..  DDeessddee  mmii  mmeessaa,,  rreeddoonnddaa  ccoommoo  uunn  oommbblliiggoo,,  uunn  ccoorrddóónn  vvaammppíírriiccoo  ddee  ssuucceessiivvooss  ddeessppoojjooss  iinniinntteerrrruumm--
ppiiddooss  lllleeggaa  hhaassttaa  eell  ssooll  yy  eenn  mmíí  ffeesstteejjaann  eell  hhoorrrroorr  ddee  vviivviirr  mmiiccrroooorrggaanniissmmooss  iinnnnuummeerraabblleess..  
EEll  mmááss  bbeelllloo  yy  aappaacciibbllee  ppaaiissaajjee  eess  uunn  ccaammppoo  ddee  bbaattaallllaa  iinnmmiisseerriiccoorrddee  ddoonnddee  llaa  vvoorraacciiddaadd  aasseessiinnaa  aalltteerrnnaa  ssóólloo  ccoonn  
eell  ccooiittoo..  HHaammbbrree  yy  aammoorr  aarreennggaann  ccoonn  llááttiiggoo  iinnccaannssaabbllee..  CCoonnaattoo  ddee  pprreesseerrvvaarrssee..  TTeessoorroo  ddee  gguueerrrraa  yy  lluujjuurriiaa  
ttrraannssmmiittiiddoo  eenn  eell  ttaarrttaammuuddeeoo  ddee  llaass  ggeenneerraacciioonneess..  ¿¿PPaarraa  qquuéé??  CCoommeerr,,  aammaarr,,  rreeppeettiirrssee  ppaarraa  ccoommeerr,,  aammaarr,,  
rreeppeettiirrssee..  
AA  vveecceess  ssiieennttoo  qquuee  eessttooyy  aattrraappaaddoo  eenn  llaass  eennttrraaññaass  ddee  uunn  mmoonnssttrruuoo  aall  ccuuaall  ppeerrtteenneeccee  mmii  ccuueerrppoo,,  uunn  mmoonnssttrruuoo  
ffllaaggrraannttee  yy  oobbsscceennoo  qquuee  ssóólloo  ttiieennee  ddooss  ffuunncciioonneess::  ddiiggeessttiióónn  yy  rreepprroodduucccciióónn,,  uunn  mmoonnssttrruuoo  qquuee  rroobbaa  lluuzz  ddeell  ssooll  yy  
ssoobbrreevviivvee  ddeevvoorráánnddoossee  yy  aammáánnddoossee  aa  ssíí  mmiissmmoo  eenn  eell  aarrddoorr  iinnmmuunnddoo  ddee  eexxiissttiirr,,  yy  mmee  ddaa  aassccoo..  
NNoo  ddeejjéé  ddee  oobbsseerrvvaarr  lloo  iimmppeerrffeeccttoo,,  lloo  rroottoo,,  lloo  eecchhaaddoo  aa  ppeerrddeerr,,  ddee  ttooddaass  llaass  ccoossaass..  MMee  bbaassttaabbaa  aacceerrccaarrmmee  uunn  
ppooccoo  ppaarraa  vveerr  ttrroonnccooss  rreettoorrcciiddooss,,  ppééttaallooss  ddeeffoorrmmeess,,  nneerrvvaadduurraass  qquueebbrraaddaass;;  ffrruuttooss  ttííssiiccooss;;  aanniimmaalleess  cchhuuccuuttooss,,  
ttuueerrttooss,,  cchhuueeccooss,,  cchhoorreettooss,,  mmoossttrreennccooss,,  ddeessmmeeddrraaddooss,,  ccoonn  eennffeerrmmeeddaaddeess  ddee  nnaacciimmiieennttoo..  
AAssoommbbrroossoo  eell  ttoorrppee  ddeessppiillffaarrrroo  ddee  llaa  ggeenneerraacciióónn::  ppoorr  ccaaddaa  eessppeerrmmaattoozzooiiddee  qquuee  ffeeccuunnddaa,,  mmiilllloonneess  ffrraaccaassaann;;  ppoorr  
ccaaddaa  sseemmiillllaa  qquuee  ggeerrmmiinnaa,,  mmiilllloonneess  ssee  ppuuddrreenn..  
LLaa  nnaattuurraalleezzaa::  llaa  cchhiinnggaaddaa,,  llaa  rraajjaaddaa,,  llaa  gguuaayyaabbaa  ddee  gguussaannooss  ccoonnggéénniittooss..  TTooddaa  rroossaa  eessttáá  eennffeerrmmaa,,  ttooddoo  ppáájjaarroo  
ssaannggrraa,,  ttooddaa  ppiieeddrraa  eess  ppeeddaazzoo..  PPoorr  ddooqquuiieerr  sseeññaalleess  ddee  ssiissmmoo,,  ddee  ddeemmoolliicciióónn,,  ddee  ccaattaacclliissmmoo,,  eessccoommbbrrooss,,  rruuiinnaass,,  
ccoommoo  ssii  eennttrree  ccaattáássttrrooffeess  pprreevviiaass  yy  ccaattáássttrrooffeess  iinnmmiinneenntteess  ssee  ssiittuuaarraa  eessttee  cciieeggoo  yy  ddeessggaarrrraaddoo  iinntteerrmmeeddiioo..  
LLooss  qquuee  hhaann  mmiirraaddoo  mmááss  aalllláá  ddee  llaa  aattmmóóssffeerraa  tteerrrreessttrree  hhaabbllaann  ddee  bbiigg  bbaanngg,,  mmuueerrttee  eennttrróóppiiccaa,,  aagguujjeerrooss  nneeggrrooss,,  
eennaannaass  bbllaannccaass,,  nnoovvaass,,  ccaanniibbaalliissmmoo  ggaallááccttiiccoo..  LLooss  qquuee  hhaann  eexxpplloorraaddoo  eenn  ppaarrttee  yy  ccoonnjjeettuurraaddoo  eenn  ppaarrttee  eell  áámmbbiittoo  
ddee  llaass  ppaarrttííccuullaass  eelleemmeennttaalleess  hhaabbllaann  ddee  ddiissccoonnttiinnuuiiddaadd,,  ddee  iinnddeetteerrmmiinnaacciióónn..  EEll  mmuunnddoo::  ggrraann  aanniimmaall  ssoolliittaarriioo,,  
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llaabbeerriinnttoo  ddeessttaarrttaallaaddoo,,  ccuueerrppoo  iinnffiirrmmee  ddee  mmiinnoottaauurroo  eennffeerrmmoo..  LLaa  cciieenncciiaa::  íímmpprroobboo  ttrraabbaajjoo  mmaassoorrééttiiccoo  ssoobbrree  llaa  
eessccrriittuurraa  eennrreevveessaaddaa  ddeell  mmuunnddoo..  
TTrraattéé  ddee  ooíírr  eell  hhaabbllaa  ddee  llaass  ccoossaass..  EEnn  uunnaa  pprriimmeerraa  aapprrooxxiimmaacciióónn  ssóólloo  ppuuddee  eessccuucchhaarr  ssuu  ggáárrrruulloo  ppaarrllootteeoo  aa  mmeeddiiaa  
lleenngguuaa,,  ccoommoo  ssii  llaa  mmuuddaa  mmaatteerriiaa,,  ppeenneettrraaddaa  ppoorr  eell  vveerrbboo,,  eessttuuvviieerraa  aapprreennddiieennddoo  aa  hhaabbllaarr  ccoonn  ddiiffiiccuullttaadd  yy  
aappeennaass  aallccaannzzaarraa  uunn  bbaallbbuucceeoo  iinniinntteelliiggiibbllee..  PPeerroo  ddeessppuuééss  ccrreeíí  eenntteennddeerr  qquuee  llaa  cchhaarrllaattaanneerrííaa  ddee  llaa  mmaatteerriiaa  eess--
ccoonnddííaa  uunn  llaammeennttoo  aanngguussttiioossoo,,  pprreesseennttee  eenn  llooss  eenntteess  ttooddooss,,  yy  uunnaa  vveerrggüüeennzzaa  ddee  sseerr..  
LLaass  ccoossaass  ttiieenneenn  aaddeemmááss  ––aassíí  lloo  ppeerrcciibbííaa  ccoonn  iinnssiisstteenncciiaa––  eell  ccaarráácctteerr  ddee  lloo  aarrttiiffiicciiaall  yy  tteeaattrraall..  EEll  mmuunnddoo  uunn  
eesscceennaarriioo..  AA  vveecceess  mmee  ppaarreeccííaa  vveerr  ccoossaass  ddeesseerrttoorraass  qquuee  aabbaannddoonnaabbaann  ssuu  ssiittiioo  eenn  eell  ddeeccoorraaddoo  yy  qquuee  vvoollvvííaann  aa  ééll  
rrááppiiddaammeennttee  ccuuaannddoo  yyoo  mmee  ddaabbaa  ccuueennttaa  ddee  ssuu  ddeessccuuiiddoo,,  ppeerreezzaa,,  mmaanngguuaarreeoo;;  aassíí  nnoo  vveerrííaa  yyoo  eell  ddeeccoorraaddoo  ccoommoo  
ttaall..  
AA  vveecceess  mmee  ppaarreeccee  qquuee  uunn  ppaaiissaajjee  ssee  vvaa  aa  rroommppeerr  ccoommoo  ppaappeell  ppiinnttaaddoo  oo  qquuee  llaa  ccaarraa  ddee  uunnaa  aammiiggaa  ssee  vvaa  aa  rraassggaarr,,  
yy  mmee  hhoorrrroorriizzaa  lloo  qquuee  hhaabbrráá  ddeettrrááss,,  aaccaassoo  aallggoo  iinnddeecciibblleemmeennttee  mmoonnssttrruuoossoo,,  oo  ttaall  vveezz  llaa  nnaaddaa  yy  eell  ssiilleenncciioo..  
EEnnttoonncceess  uunn  eessccaallooffrrííoo  mmee  ssaaccuuddee  llaass  ccaarrnneess  ¿¿ttaammbbiiéénn  ddee  ppaappeell??  yy  ttiieemmbblloo  ccuuaall  hhoojjaa  eenn  llaa  ttoorrmmeennttaa..  
AAnnttee  eessttooss  hheecchhooss  mmee  ssoobbrreeccooggee  uunnaa  sseennssaacciióónn  mmoolleessttaa  yy  aafflliiccttiivvaa  ddiissppeerrssaa  ppoorr  lloo  ggeenneerraall  eenn  ttooddoo  eell  ccuueerrppoo,,  
ppeerroo  aa  vveecceess  ccoonncceennttrraaddaa  eenn  llaa  bbooccaa  ddeell  eessttóómmaaggoo  ccoommoo  nnááuusseeaa,,  oo  eenn  eell  ppeerriinneeoo  yy  llaa  ppaarrttee  ppoosstteerriioorr  ddee  llooss  
mmuussllooss  ccoommoo  hhoorrrroorr  ddee  mmuuttiillaacciióónn;;  oo  eenn  llaa  nnuuccaa  ccoonn  eell  eessccaallooffrrííoo  qquuee  eessttrreemmeeccee  llooss  hhoommbbrrooss  yy  llaa  ccaabbeezzaa  ddee  
qquuiieenn  eessttáá  aaccaabbaannddoo  ddee  oorriinnaarr  aa  llaa  iinntteemmppeerriiee  eenn  uunnaa  nnoocchhee  ffrrííaa..  
MMii  ffaallsseeddaadd  ccoommeennzzóó  mmuuyy  tteemmpprraannoo  oo  ssiieemmpprree  eessttuuvvoo  aahhíí,,  ppoorrqquuee  aallggoo  oorriiggiinnaarriiaammeennttee  iinnddeeffiinniiddoo  ssee  
ccoonnddeennssaabbaa,,  ssee  eessttrruuccttuurraabbaa  yy  ssee  ccrriissttaalliizzaabbaa  eenn  llooss  oottrrooss,,  mmiieennttrraass  qquuee  eenn  mmíí  ssee  mmaanntteennííaa  ddiissuueellttoo  yy  ssóólloo  eenn  llaa  
ssuuppeerrffiicciiee  eexxtteerriioorr  ssee  eenndduurreeccííaa  aa  mmaanneerraa  ddee  ccoossttrraa  ccoonnssttiittuuyyeennddoo  eessaa  mmii  ccoonnsscciieenncciiaa  oorrddiinnaarriiaa  ssiiggnnaaddaa  ppoorr  eell  
hháábbiittoo,,  llaa  rruuttiinnaa  yy  llaa  pprruuddeenncciiaa..  
SSii  bbiieenn  eenn  uunn  pprriinncciippiioo  llaass  ppeerrssoonnaass  yy  llaass  ccoossaass  mmee  eerraann  iinnddiiffeerreenntteess  ddeessddee  mmii  sseeppaarraacciióónn  yy  ddiissttaanncciiaa,,  ssuu  
pprreesseenncciiaa  ssiinn  eemmbbaarrggoo  aall  ppaassaarr  eell  ttiieemmppoo  ccoommeennzzóó  aa  pprroodduucciirrmmee  eessee  aassccoo  yy  eessaa  ggrriimmaa  ddeell  ccuueerrppoo  qquuee  rreevveellaabbaann  
eenn  eell  ffoonnddoo  ddee  mmii  aallmmaa  iinnqquuiieettuudd  iinnaaqquuiieettaabbllee,,  ddeessaazzóónn,,  mmoolleessttiiaa,,  ppeessaadduummbbrree,,  ccoommoo  ssii  uunnaa  ccoonnggoojjaa  ooccuullttaa,,  
ddeessccoonnoocciiddaa  ppoorr  mmíí  mmiissmmoo,,  mmee  eemmbbaarrggaarraa..  
DDee  mmaanneerraa  aabbssuurrddaa  ccoommeennccéé  aa  vveerr  eenn  mmii  ccoonnsscciieenncciiaa  oorrddiinnaarriiaa  llaa  ffoorrmmaa  rreedduucciiddaa,,  ddiissmmiinnuuiiddaa,,  ppaarrcciiaall,,  
ffrraaggmmeennttaarriiaa  ddee  uunnaa  ccoonnsscciieenncciiaa  pplleennaa  oorriiggiinnaarriiaa,,  rreevveennttaaddaa  ppoorr  uunnaa  ccaattáássttrrooffee  oollvviiddaaddaa  qquuee  mmee  ddeejjóó  aaqquuíí  
ddeerrrreelliiccttoo,,  iinnvvaaddiiddoo  ddee  hheellaaddoo  ppaavvoorr,,  ttrraannssiiddoo  ddee  ttiinniieebbllaa..  
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TTRREESS  
  
  
CCoonn  ffrreeccuueenncciiaa  ssee  aappooddeerraabbaa  ddee  mmíí  uunnaa  iinntteennssaa  sseennssaacciióónn  ddee  eexxiilliioo..  MMee  sseennttííaa  eexxttrraannjjeerroo  eenn  eell  mmuunnddoo  eenn  
ggeenneerraall  yy  eenn  mmii  pprrooppiioo  ccuueerrppoo  eenn  ppaarrttiiccuullaarr  ccoommoo  ppaarrttee  ddeell  mmuunnddoo..  MMii  ccuueerrppoo,,  uunnaa  pprriissiióónn  qquuee  mmee  oobblliiggaabbaa  aa  
eessttaarr  eenn  eell  mmuunnddoo,,  uunnaa  ttuummbbaa  ddoonnddee  yyoo  eessttaabbaa  eenntteerrrraaddoo  vviivvoo..  LLooss  sseennttiiddooss,,  vveennttaannaass  ddee  ccáárrcceell..  
EErraa  ccoommoo  ssii  yyoo  hhuubbiieerraa  ccaaííddoo  ddee  uunnaa  ppoossiicciióónn  ssuuppeerriioorr  lleeggííttiimmaa  ooccuuppaaddaa  ppoorr  mmíí  aanntteerriioorrmmeennttee,,  ccoommoo  ssii  
hhuubbiieerraa  ccaaííddoo  eenn  ddeessggrraacciiaa  yy  vveenniiddoo  aa  mmeennooss  aall  nnaacceerr..  MMee  sseennttííaa  eenn  llaa  ssiittuuaacciióónn  ddee  qquuiieenn  hhaa  ppeerrddiiddoo  uunn  ggrraann  
tteessoorroo..  
LLaa  sseennssaacciióónn  ddee  eexxiilliioo  eessttaabbaa  aaccoommppaaññaaddaa  ddee  nnoossttaallggiiaa..  AAssíí  ssuurrggiióó  eenn  mmíí  llaa  ccoonncceeppcciióónn  ddee  oottrroo  mmuunnddoo,,  rraaddiiaannttee  
yy  ppeerrffeeccttoo,,  lliimmppiioo,,  eenn  aarrmmoonnííaa  eennttrraaññaabbllee  ccoonnmmiiggoo..  EErraa  ssiinn  dduuddaa  ppoorr  ccoonnttrraassttee  ccoonn  ééll  qquuee  eessttee  mmuunnddoo  mmee  
rreessuullttaabbaa  ttaann  rraaddiiccaallmmeennttee  eexxttrraaññoo..  
CCoonnooccíí  ppeerrssoonnaass  qquuee  aa  pprriimmeerraa  vviissttaa,,  ttrraattoo  yy  ccoommuunniiccaacciióónn  aavviivvaabbaann  eenn  mmíí  llaa  pprreesseenncciiaa  ppoossiibbllee  ddeell  mmuunnddoo  
ppeerrddiiddoo  yy  mmee  ppaarreeccííaa  qquuee  eenn  eellllaass  oo  aa  ttrraavvééss  ddee  eellllaass  lloo  eennccoonnttrraarrííaa  ddee  nnuueevvoo..  PPeerroo  aall  ccoonnoocceerrllaass  mmeejjoorr  mmee  
ddeecceeppcciioonnaabbaann  yy  mmee  pprroodduuccííaann,,  ssiinn  ssaabbeerrlloo  eellllaass  yy  ssiinn  ccuullppaa,,  eell  ddoolloorr  ddee  llaa  pprroommeessaa  iinnccuummpplliiddaa..  AA  vveecceess  sseennttííaa  
rreennccoorr  ppeennssaannddoo  iinnjjuussttaammeennttee  qquuee  mmee  hhaabbííaann  eennggaaññaaddoo  yy  bbuurrllaaddoo  ooffrreecciiéénnddoommee  aallggoo  ddee  iinnmmeennssoo  vvaalloorr  ppaarraa  
lluueeggoo  nneeggáárrmmeelloo..  
LLoo  mmiissmmoo  ppooddííaa  ppaassaarrmmee  ccoonn  eell  ccoolloorr  ddee  uunnaa  ttaappiiaa,,  llaass  vveettaass  ddee  uunnaa  ttaabbllaa,,  llaa  iimmaaggeenn  ddee  uunnaa  cciiuuddaadd  lleejjaannaa,,  eell  
vvuueelloo  eerrrrááttiiccoo  ddee  llaass  mmaarriippoossaass,,  llooss  oolloorreess  ddee  llaa  nnoocchhee,,  eell  ssaabboorr  ddeell  aazzaaffrráánn,,  ddeell  aallccaannffoorr  yy  ddeell  ssáánnddaalloo..  EErraann  
ccaalllleess  cciieeggaass  hhaacciiaa  eell  oottrroo  mmuunnddoo..  YYoo  lleess  ppeeddííaa  ssiinn  ddeerreecchhoo  ppoorrqquuee  nnoo  ppooddííaann  ddaarrmmee..  PPeerroo  aallggoo  aarrddííaa  eenn  eellllaass  yy  
hhaaccííaa  bbrriillllaarr  eenn  mmíí  llaa  nnoossttaallggiiaa,,  uunnaa  eessppeecciiee  iimmpprreecciissaa  ddee  rreeccuueerrddoo,,  eell  ddoolloorr  ddeell  rreettoorrnnoo  ddeesseeaaddoo..  
LLoo  bbuussccaaddoo  ppaarreeccííaa  eerriiggiirrssee  tteemmbblloorroossaammeennttee  dduurraannttee  bbrreevveess  iinnssttaanntteess  eenn  llaa  pprreesseenncciiaa  ddee  eessaass  ccoossaass,,  ppeerroo  ssee  
eessffuummaabbaa  aanntteess  ddee  ccoobbrraarr  ffoorrmmaass  pprreecciissaass  yy  yyoo  mmee  qquueeddaabbaa  aallllíí  ssaabboorreeaannddoo  eessee  ddeesseennccaannttoo  aammbbiigguuoo  ttooddaavvííaa  
ccoonnttaammiinnaaddoo  ddee  eessppeerraannzzaa..  
YYoo  llaass  bbuussccaabbaa  ddee  nnuueevvoo  yy  ttrraattaabbaa  ppoorr  ttooddooss  llooss  mmeeddiiooss  ddee  eessttaabbiilliizzaarr  llaa  iinnccoohhaaddaa  ccoommuunniiccaacciióónn,,  ppeerroo  eell  ppooddeerr  
eevvooccaattoorriioo  mmááss  bbiieenn  ddiissmmiinnuuííaa  aall  iinnssiissttiirr..  UUnnaa  vveezz,,  mmiieennttrraass  mmiirraabbaa  llooss  oojjooss  ddee  MMaannuueellaa,,  ttaann  iinneessccrruuttaabblleess  yy  
eennggaaññoossooss  ccoommoo  llaa  ttiinniieebbllaa  yy  eell  ppllaacceerr,,  ccoommpprreennddíí  qquuee  eerraa  iinnúúttiill  iinntteennttaarr  oobbtteenneerr  ddee  llaass  ccoossaass  ddee  eessttee  mmuunnddoo  
uunn  ppaassaajjee  hhaacciiaa  eell  oottrroo,,  hhaabbiieennddoo  ffrraaccaassaaddoo  eell  ccaannddoorr,,  llaa  vviioolleenncciiaa,,  llaa  aassttuucciiaa  yy  llaa  tteennaacciiddaadd;;  aapprreennddíí  qquuee  ssóólloo  eenn  
mmíí  mmiissmmoo  ppooddííaa  eessttaarr  eell  ccaammiinnoo,,  ppuueess  eerraa  eenn  mmii  ppeecchhoo  ddoonnddee  ssee  aaggiittaabbaa  llaa  nnoossttaallggiiaa;;  mmee  ddeesspprreennddíí  ddee  ppeerrssoonnaass  
yy  oobbjjeettooss  qquuee  ppuuddiieerraann  ccaauuttiivvaarrmmee  ccoonn  ffaallssaass  pprroommeessaass;;  eemmpprreennddíí  llaa  bbúússqquueeddaa  eenn  mmii  iinntteerriioorriiddaadd  aassiiéénnddoommee  
ddeelliiccaaddaammeennttee  ddee  llooss  hhiillooss  ddiissppeerrssooss  yy  eennddeebblleess  ddeell  rreeccuueerrddoo,,  ppoorrqquuee,,  ssiinn  lluuggaarr  aa  dduuddaass,,  ssóólloo  llaa  ppeerrssiisstteenncciiaa  eenn  
llaa  mmeemmoorriiaa  ddee  uunn  eessttaaddoo  aanntteerriioorr  aall  nnaacciimmiieennttoo  ppooddííaa  eexxpplliiccaarr  eell  hheecchhoo  ddee  sseennttiirr  aajjeennoo  ttooddoo  lloo  ccoonnoocciiddoo  eenn  eessttaa  
vviiddaa;;  mmee  ssoorrpprreennddíí  yy  rreepprreennddíí  ppoorr  nnoo  hhaabbeerr  aaddvveerrttiiddoo  aanntteess  ccoonn  ccllaarriiddaadd  llaa  pprreennddaa  ddee  mmii  oorriiggeenn  yy  mmee  pprrooppuussee  
nnoo  cceejjaarr  eenn  mmii  eemmppeeññoo  ddee  rreeccuuppeerraarr  ppoorr  lloo  mmeennooss  llaa  iimmaaggeenn  ddee  lloo  ppeerrddiiddoo  pprreennddiieennddoo  uunnaa  lluuzz  ddee  ccoonnsscciieenncciiaa  
ccaappaazz  ddee  ddeessaaffiiaarr  aall  oollvviiddoo..  
YY  eenn  eeffeeccttoo,,  aallllíí  eessttaabbaa  eell  rreeccuueerrddoo,,  eennoorrmmee  yy  ppooddeerroossoo,,  ttaann  ggrraannddee  ccoommoo  yyoo  mmiissmmoo;;  ttaall  vveezz  yyoo  mmiissmmoo  nnoo  eerraa  
oottrraa  ccoossaa  qquuee  rreeccuueerrddoo..  HHaassttaa  eennttoonncceess  hhaabbííaa  mmiirraaddoo  ttooddoo  ddeessddee  ééll,,  ppoorr  eessoo  nnoo  lloo  vveeííaa::  aa  ppaarrttiirr  ddee  eennttoonncceess  
vvoollvvíí  llaa  mmiirraaddaa  hhaacciiaa  ééll,,  oobblliiccuuaammeennttee  aa  vveecceess  ccoommoo  qquuiieenn  ssee  vvoolltteeaa  hhaacciiaa  aattrrááss  ddeennttrroo  ddee  ssíí  mmiissmmoo,,  
ddiivviiddiiéénnddoossee;;  aa  vveecceess  rreettrroocceeddiieennddoo  eenn  mmii  iinntteerriioorr  ppaarraa  ccoonnvveerrttiirrmmee  eenn  oobbjjeettoo  ddee  oobbsseerrvvaacciióónn  yy  ssuujjeettoo  
oobbsseerrvvaaddoorr..  
PPeerroo  eell  rreeccuueerrddoo  nnoo  mmee  eennttrreeggóó  nniinngguunnaa  ffoorrmmaa..  EErraa  vvaaccííoo  ddee  iimmáággeenneess..  EErraa  ccoommppaarraabbllee  aall  mmoonnttóónn  ddee  cceenniizzaa  
qquuee  qquueeddaa  ccuuaannddoo  uunnaa  hhoogguueerraa  ssee  hhaa  ccoonnssuummiiddoo  ccoommpplleettaammeennttee  yy  ssee  hhaa  eexxttiinngguuiiddoo..  AAssíí  ccoommoo  eenn  sseemmeejjaannttee  
mmoonnttóónn  ddee  cceenniizzaa  nnoo  eess  ppoossiibbllee  ddiisscceerrnniirr  qquuéé  lleeññooss,,  qquuéé  hhoojjaarraassccaa,,  qquuéé  oobbjjeettooss  nnaattuurraalleess  oo  aarrttiiffiicciiaalleess  ffuueerroonn  
iinncciinneerraaddooss;;  aassíí  eerraa  ttaammbbiiéénn  iimmppoossiibbllee  ddiisscceerrnniirr  eenn  mmii  rreeccuueerrddoo  llaass  eessttrruuccttuurraass  ddeell  mmuunnddoo  ddeessaappaarreecciiddoo..  PPeeoorr  
aaúúnn,,  ppuueess  mmeeddiiaannttee  eell  aannáálliissiiss  qquuíímmiiccoo  ddee  llaa  cceenniizzaa  ppuueeddee  aavveerriigguuaarrssee  mmuucchhoo  ssoobbrree  llaa  nnaattuurraalleezzaa  ddee  llooss  
mmaatteerriiaalleess  qquueemmaaddooss,,  mmiieennttrraass  qquuee  mmii  rreeccuueerrddoo  eerraa  hhoommooggéénneeaa  ddeessttrruucccciióónn,,  llllaaggaa  uunnáánniimmee..  LLaa  ccoommppaarraacciióónn  
sseerrvvííaa  ppaarraa  ddeessccrriibbiirr,,  nnoo  ppaarraa  ccoommpprreennddeerr..  
¿¿CCóómmoo  eerraa  ppoossiibbllee  qquuee  uunn  rreeccuueerrddoo  ppooddeerroossoo  ––ttaann  ppooddeerroossoo  ccoommoo  ppaarraa  ggoobbeerrnnaarr  ttooddaa  mmii  eexxppeerriieenncciiaa––  ffuueerraa  
vvaaccííoo,,  nnoo  ccoonnttuuvviieerraa  nnii  ssiiqquuiieerraa  ffrraaggmmeennttooss  ddee  iimmáággeenneess,,  iiddeeaass,,  ppaallaabbrraass??  
CCoommoo  nnoo  ppuuddee  oobbtteenneerr  nniinnggúúnn  ccoonntteenniiddoo,,  ttrraattéé  ddee  aavveerriigguuaarr  aallggoo  mmeeddiiaannttee  llaa  ccoonnssiiddeerraacciióónn  ddee  rreellaacciioonneess  yy  
ccoommeennccéé  aa  lluuccuubbrraarr..  
EEll  rreeccuueerrddoo  cceenniizzaa  eerraa  aaccaassoo  tteessttiimmoonniioo  ddee  uunn  ffuueeggoo  qquuee  aarrddiióó  eenn  mmii  iinnffaanncciiaa,,  mmááss  aalllláá  ddee  llaa  mmeemmoorriiaa,,  yy  
ccoonnssuummiióó  iirrrreevveerrssiibblleemmeennttee  aallggoo  mmuuyy  iimmppoorrttaannttee  aahhoorraa  iirrrreeccuuppeerraabbllee,,  ddee  ttaall  mmaanneerraa  qquuee  nnoo  ssooyy  ssiinnoo  eell  
ddeessppoojjoo  mmeezzqquuiinnoo  ddee  uunnaa  gglloorriiaa  ddiiffuunnttaa..  



José Manuel Briceño Guerrero / Obra                                                         www.saber.ula.ve/iconos/jonuelbrigue 
 
 

Universidad de Los Andes  Proyecto Iconos de la ULA 

EEll  rreeccuueerrddoo  vvaaccííoo  eerraa  qquuiizzááss  llaa  sseeññaall  ddee  oottrroo  nniivveell  ddee  sseerr,,  pprreesseennttee  aahhoorraa  eenn  pplleenniittuudd,,  ppeerroo  sseeppaarraaddoo  ddee  mmíí,,  
iinnaacccceessiibbllee  ddeebbiiddoo  aa  aallggúúnn  aacccciiddeennttee  oo  ppeeccaaddoo,,  ddee  ttaall  mmaanneerraa  qquuee  vviivvoo  aall  llaaddoo  ddee  mmii  gglloorriiaa  ssiinn  ppooddeerr  nnii  ssiiqquuiieerraa  
ttooccaarrllaa..  
OO  ttaall  vveezz  sseerráá  eessttaa  llllaaggaa  uunnáánniimmee  yy  ccaalliieennttee  llaa  iinnqquuiieettuudd  ddee  uunnaa  sseemmiillllaa        ––yyoo  aallbbeerrggaaddoorr  ddee  uunnaa  sseemmiillllaa,,  ttiieerrrraa  
ppaarraa  uunnaa  sseemmiillllaa––  eenn  iinnmmiinneennttee  pprroocceessoo  ddee  ggeerrmmiinnaacciióónn,,  ddee  ttaall  mmaanneerraa  qquuee  lloo  vviissttoo  ccoommoo  rreeccuueerrddoo  eess  
vviisslluummbbrree  eesspplleennddoorroossaa  ddee  uunn  mmuunnddoo  nnuueevvoo  gglloorriioossoo,,  qquuee  hhaa  ddee  bbrroottaarr  eenn  ééssttee  ddeessttrruuyyéénnddoolloo..  
OO  eessttaass  ttrreess  ppoossiibbiilliiddaaddeess  qquuee  lluuccuubbrroo  ppoorr  sseeppaarraaddoo,,  ppooddrrííaann  sseerr,,  ¿¿qquuiiéénn  ssaabbee??  ttrreess  mmoommeennttooss  ddee  uunn  pprroocceessoo  
úúnniiccoo,,  cciirrccuullaarr::  sseeppaarraacciióónn--ddiissttaanncciiaa--rreeuunniiffiiccaacciióónn,,  ddee  ttaall  mmaanneerraa  qquuee  mmee  ppiieerrddoo  eenn  llooss  eennggaaññoossooss  ééxxttaassiiss  ddeell  
ttiieemmppoo  mmeezzccllaannddoo  aaññoorraannzzaa,,  aauusseenncciiaa  yy  ddeesseeoo  eenn  mmii  ccrráátteerraa  aammaarrggaa..  
PPeerroo  ttaalleess  lluuccuubbrraacciioonneess,,  aaúúnn  ssuubbddiivviiddiiéénnddoossee,,  aammpplliiáánnddoossee,,  ccoommbbiinnáánnddoossee,,  eexxpplloorraannddoo  mmiinnuucciioossaammeennttee  llaass  
aalltteerrnnaattiivvaass,,  nnoo  mmee  ccoonndduuccííaann  aa  nnaaddaa  sseegguurroo..  CCoonnsseerrvvaabbaann  ssiieemmpprree  eessee  tteemmppllee  ddee  iinntteerrrrooggaacciióónn  yy  ppeerrpplleejjiiddaadd  
qquuee  ccaarraacctteerriizzaa  aall  ppeennssaammiieennttoo  eessppeeccuullaattiivvoo  ccuuaannddoo  nnoo  eessttáá  ssoosstteenniiddoo  ppoorr  uunnaa  ccoonnvviicccciióónn  ppooddeerroossaa..  
MMiieennttrraass  ttaannttoo  yyoo  iibbaa  ddee  mmii  ssoolleeddaadd  aa  mmiiss  aassuunnttooss  ccoonn  iinnddiiffeerreenncciiaa  ccoorrttééss  yy  sseerrvviicciiaall,,  yy  vvoollvvííaa  ddee  mmiiss  aassuunnttooss  aa  
mmii  ssoolleeddaadd  ccoonn  iinnddiiffeerreenncciiaa  ccóómmooddaa  yy  rreeppoossaaddaa..  IInnddiiffeerreenncciiaa  ssóólloo  ttuurrbbaaddaa  oo  bbiieenn  ppoorr  llaa  ggrriimmaa  yy  eell  aassccoo  qquuee  mmee  
pprroodduuccííaann  aa  mmeennuuddoo  llaass  ccoossaass  ddeell  mmuunnddoo,,  mmii  ccuueerrppoo  eennttrree  eellllaass,,  hhaacciiéénnddoommee  ddoolloorroossaammeennttee  ccoonnsscciieennttee  ddee  mmii  
eexxiilliioo,,  oo  bbiieenn  ppoorr  llaa  eexxaallttaacciióónn  qquuee  cciieerrttooss  oobbjjeettooss  mmee  iinndduuccííaann  eenn  ooccaassiioonneess  pprriivviilleeggiiaaddaass  eevvooccaannddoo  eell  rreeccuueerrddoo  
vvaaccííoo  yy  eenniiggmmááttiiccoo  ddee  uunn  mmuunnddoo  ppeerrddiiddoo..  
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CCUUAATTRROO  
  
  
EEnnttoonncceess  mmee  ppuussee  aa  iimmaaggiinnaarr..  UUnn  ppeennssaammiieennttoo  nnuueevvoo  mmee  gguuiiaabbaa::  ssii  eell  aannhheelloo  ddee  rreettoorrnnoo  aalliimmeennttaabbaa  mmii  
bbúússqquueeddaa,,  eerraa  nneecceessaarriioo  qquuee  eenn  eessee  aannhheelloo  mmiissmmoo  eessttuuvviieerraa  lloo  bbuussccaaddoo..  TTeennííaa  qquuee  eessttaarr  aallllíí  ccoorrnnoo  ccaarreenncciiaa..  EEll  
qquuee  bbuussccaa,,  yyaa  hhaa  eennccoonnttrraaddoo  ddee  aallgguunnaa  mmaanneerraa..  AAuunnqquuee  mmii  aannhheelloo  nnoo  ttuuvviieerraa  eennffrreennttee,,  aalllláá  aa  lloo  lleejjooss,,  lloo  
aannhheellaaddoo,,  eerraa  iinndduuddaabbllee  qquuee  lloo  tteennííaa  eenn  ssíí  mmiissmmoo,,  eenn  ssuu  pprrooppiiaa  eessttrruuccttuurraa  ddee  aannhheelloo,,  ppuueess  ssee  ccoonnffiigguurraabbaa  eenn  
ttoorrnnoo  aa  uunnaa  aauusseenncciiaa..  EEll  sseennttiimmiieennttoo  ddee  aauusseenncciiaa  eess  llaa  ffoorrmmaa  vvaaccííaa  ddee  lloo  aauusseennttee..  PPoorr  lloo  ttaannttoo,,  ssii  yyoo  mmee  ppoonnííaa  aa  
iimmaaggiinnaarr  mmuunnddooss,,  tteennííaa  qquuee  ddaarr  ccoonn  eell  mmuunnddoo  bbuussccaaddoo..  EEnn  ccaaddaa  ccaassoo  eell  aannhheelloo  mmee  iirrííaa  ddiicciieennddoo,,  aall  ddeeccllaarraarrssee  
mmááss  eennttuussiiaassmmaaddoo  oo  mmeennooss  eennttuussiiaassmmaaddoo,,  ssii  llaa  iimmaaggiinnaacciióónn  ssee  eessttaabbaa  aacceerrccaannddoo  aa  llaa  vveerrddaadd  oo  ssee  eessttaabbaa  aalleejjaannddoo  
ddee  eellllaa,,  ccoommoo  eenn  eell  jjuueeggoo  iinnffaannttiill  ddee  lloo  ffrrííoo  yy  lloo  ccaalliieennttee..  CCuuaannddoo  yyoo  lllleeggaarraa  aa  llaa  iimmaaggeenn  aaddeeccuuaaddaa,,  eell  aannhheelloo  ssee  
ddaarrííaa  ppoorr  ssaattiissffeecchhoo..  
PPuussee  mmii  eessppeerraannzzaa  eenn  eessttee  eejjeerrcciicciioo  llúúddiiccoo  yy  ccoommeennccéé  aa  ooffrreecceerr  aa  mmii  aannhheelloo  uuttooppííaass,,  cciieellooss  yy  ppaarraaííssooss  ttoommaaddooss  
ddee  llaa  ttrraaddiicciióónn..  AAssíí  eessttrreennaarrííaa  mmii  iimmaaggiinnaacciióónn  ppaarraa  lllleevvaarr  eell  jjuueeggoo  hhaassttaa  ssuuss  úúllttiimmooss  rreessuullttaaddooss..  
AA  llaass  uuttooppííaass  yyaa  llaass  hhaabbííaa  rreecchhaazzaaddoo,,  ppeerroo  vvoollvvíí  aa  eellllaass  ccoommoo  eell  ppeerrrroo  vvuueellvvee  aa  ssuu  vvóómmiittoo  yy  ppoorr  llaass  mmiissmmaass  
rraazzoonneess..  AAssíí  ccoommoo  eell  ppeerrrroo  eennccuueennttrraa  eenn  eell  vvóómmiittoo  uunn  aalliimmeennttoo  sseemmiiddiiggeerriiddoo,,  aassíí  ttaammbbiiéénn  yyoo,,  ppeennsséé,,  aall  
rreeccoonnssiiddeerraarr  llaass  uuttooppííaass  ccoonn  mmaayyoorr  ddeetteenniimmiieennttoo  yy  ddeettaallllee,,  eennccoonnttrraarrííaa  ttaall  vveezz,,  ddiiggiirriiéénnddoollaass  mmeejjoorr,,  aalliimmeennttoo  
qquuee  lllleennaarraa  llaa  ffoorrmmaa  ddee  mmii  aannhheelloo..  
EEnn  llaa  ttrraaddiicciióónn  hhaabbííaa  bbáássiiccaammeennttee  ddooss  ttiippooss  ddee  uuttooppííaa::  eell  qquuee  ssee  rreepprreesseennttaa  uunn  mmuunnddoo  ppeerrffeeccttoo  ccoommoo  pprroodduuccttoo  
ffiinnaall  ddee  uunn  pprroocceessoo  hhiissttóórriiccoo  ggoobbeerrnnaaddoo  ppoorr  lleeyyeess,,  yy  eell  qquuee  ssee  lloo  rreepprreesseennttaa  ccoommoo  llooggrroo  ddee  llaa  ccrreeaattiivviiddaadd  yy  ddee  llaa  
vvoolluunnttaadd  ddeell  hhoommbbrree  mmeeddiiaannttee  uunn  pprrooyyeeccttoo  eenn  eell  ccuuaall  llaa  lliibbeerrttaadd  eessttáá  iinnffoorrmmaaddaa  oo  bbiieenn  ppoorr  vvaalloorreess  iinnnnaattooss  yy  
bbiieenn  ppoorr  vvaalloorreess  iinnvveennttaaddooss..  HHaabbííaa  ttaammbbiiéénn  ffoorrmmaass  mmeessttiizzaass..  
VVii  ccoonn  ccllaarriiddaadd  qquuee  nniinngguunnaa  uuttooppííaa  eess  oottrroo  mmuunnddoo,,  ssiinnoo  eessttee  mmiissmmoo,,  ssóólloo  qquuee  eessttaabbiilliizzaaddoo  ppaarraa  rreedduucciirr  aall  
mmíínniimmoo  yy  ssii  ppoossiibbllee  ssuupprriimmiirr  lloo  ddoolloorroossoo,,  lloo  iinnqquuiieettaannttee,,  lloo  iimmpprreevviissiibbllee;;  ssee  lloo  ppeennssaabbaa  ccoonn  uunnoo  ssóólloo  ddee  llooss  
ppaarreess  ddee  ooppuueessttooss,,  eell  ppoossiittiivvoo,,  ––bbeelllloo,,  lliimmppiioo,,  ffeelliizz,,  jjuussttoo,,  ttrraannqquuiilloo––  ssiinn  aaddvveerrttiirr  lloo  aabbssuurrddoo  ddee  sseemmeejjaannttee  ccoonn--
cceeppcciióónn,,  ppuueess  llooss  ooppuueessttooss  ssee  ccoonnssttrruuyyeenn  rreeccíípprrooccaammeennttee  ppoorr  ccoonnttrraassttee  yy  ccoommpplleemmeennttaacciióónn..  SSiinn  nnoocchhee  nnoo  hhaayy  
ddííaa..  
PPoorr  oottrraa  ppaarrttee,,  ssii  lloo  ffuunnddaammeennttaall  eenn  llaa  uuttooppííaa  eerraa  eell  oorrddeenn  ssoocciiaall  eessttaabbllee,,  sseegguurroo,,  ccoonnffiiaabbllee,,  ppeerrmmaanneennttee,,  
eennttoonncceess  eell  mmuunnddoo  lllleeggaaddoo  aa  eellllaa  ssee  ccoonnvveerrttiirrííaa  eenn  uunnaa  ccáárrcceell  mmááss  eessttrriiccttaa  ddee  lloo  qquuee  yyaa  eess..  
LLee  ooffrreeccíí  aall  aannhheelloo  uunnaa  ppoorr  uunnaa  ttooddaass  llaass  iimmáággeenneess  uuttóóppiiccaass  qquuee  eennccoonnttrréé  eenn  llaa  ttrraaddiicciióónn  yy  eenn  ccaaddaa  ccaassoo  eell  
aannhheelloo  ddiijjoo  ffrrííoo,,  ffrrííoo..  
NNoo  qquuiieerraa  yyoo  rreeggrreessaarr  aa  lloo  vvoommiittaaddoo  ppoorr  sseegguunnddaa  vveezz  ccoommoo  iinnddiiggeerriibbllee..  MMuucchhoo  mmááss  mmee  iinntteerreessaarroonn,,  eenn  
ccaammbbiioo,,  llooss  cciieellooss  ppoorrqquuee  ssee  ssiittuuaabbaann  eenn  oottrraa  ddiimmeennssiióónn;;  eerraann  mmuunnddooss  ppaarraalleellooss  yy  nnoo  mmooddiiffiiccaacciioonneess  ddeesseeaaddaass  
ddee  ééssttee  eenn  eell  ttiieemmppoo..  TTaall  vveezz  aallgguunnoo  ddee  eellllooss  rreessppoonnddeerrííaa  aa  mmii  aannhheelloo  aauunnqquuee  nnoo  ffuueerraa  ssiinnoo  uunn  ccuuaaddrroo  ddee  llaa  
iimmaaggiinnaacciióónn..  SSiinn  eemmbbaarrggoo,,  llaa  ttrraaddiicciióónn  llooss  ccoonnssiiddeerraabbaa  rreeaalleess  yy  aacccceessiibblleess..  
LLaass  ccoonnddiicciioonneess  ddee  aacccceessoo  ssee  lliimmiittaabbaann  aall  ccuummpplliimmiieennttoo  ddee  uunn  ccóóddiiggoo  mmoorraall,,  vvaarriiaabbllee  sseeggúúnn  llaass  ccuullttuurraass,,  oo  aa  llaa  
pprrááccttiiccaa  ddee  eejjeerrcciicciiooss  eessppiirriittuuaalleess,,  oo  aall  ccoonnssuummoo  ddee  ssuubbssttaanncciiaass  ppssiiccoottrróóppiiccaass..  HHaabbííaa  ttaammbbiiéénn  ffoorrmmaass  mmeessttiizzaass..  
LLaass  ppuueerrttaass  ddee  aacccceessoo  eerraann  iinnvvaarriiaabblleemmeennttee  ttrreess::  llaa  mmuueerrttee,,  eell  ttrraannccee  oo  llaa  eemmbbrriiaagguueezz..  
LLooss  cciieellooss  qquuee  ssee  aallccaannzzaabbaann  mmeeddiiaannttee  eell  ccuummpplliimmiieennttoo  ddeell  ccoorrrreessppoonnddiieennttee  ccóóddiiggoo  mmoorraall  tteennííaann  
ssoossppeecchhoossaammeennttee  llaa  eessttrruuccttuurraa  ddee  aassppiirraacciioonneess  tteerrrreennaalleess,,  ppoosstteerrggaaddaass  yy  ddeessppllaazzaaddaass  aa  oottrraa  ddiimmeennssiióónn,,  ddee  ttaall  
mmaanneerraa  qquuee  mmuuyy  bbiieenn  ppooddííaann  sseerr  mmeeccaanniissmmooss  ddee  ppaacciiffiiccaacciióónn,,  aalliivviioo  yy  ccoonnttrrooll  ssoocciiaall  ddee  llaa  ccoonndduuccttaa  eenn  
bbeenneeffiicciioo  ddeell  oorrddeenn  eessttaabblleecciiddoo..  RReeccoonnoozzccoo  hhaabbeerr  ooííddoo  aallgguunnaa  vveezz  llaa  vvoozz::  HHoommbbrree,,  aavvee  ddee  ppaassoo  eenn  eessttee  mmuunnddoo  
ddee  pprruueebbaa  yy  ddoolloorr,,  sséé  ffuueerrttee,,  eell  ttiieemmppoo  ddee  ttuu  mmiiggrraacciióónn  nnoo  hhaa  lllleeggaaddoo  ttooddaavvííaa;;  eessppeerraa  qquuee  ssooppllee  eell  vviieennttoo  ddee  llaa  
mmuueerrttee;;  vviiaajjaarrááss  eennttoonncceess  aa  llooss  ppaaíísseess  qquuee  ttuu  ccoorraazzóónn  ddeesseeaa..  RReeccoonnoozzccoo  hhaabbeerr  sseennttiiddoo  llaa  qquueejjaa  ddeell  jjuussttoo::  
PPrroossppeerraann  llaass  ttiieennddaass  ddee  llooss  qquuee  hhaacceenn  iinniiqquuiiddaadd  mmiieennttrraass  eell  bbuueennoo  yy  nnoobbllee  ccaammiinnaa  ddeessccaallzzoo  aa  llaa  iinntteemmppeerriiee  
ppeerrsseegguuiiddoo  ppoorr  llaa  mmiisseerriiaa;;  eelléévvaannooss  aa  ttuu  rreeiinnoo,,  SSeeññoorr..  PPeerroo  llaa  eennttrreeggaa  ddee  llooss  pprreemmiiooss,,  eell  ccuummpplliimmiieennttoo  ddee  llaass  
pprroommeessaass,,  ssee  ssiittúúaa  eenn  uunn  lluuggaarr  ddoonnddee  nnoo  eess  ppoossiibbllee  hhaacceerr  rreeccllaammooss..  YY  eessoo  ssiinn  ttoommaarr  eenn  ccuueennttaa  qquuee  lloo  ooffrreecciiddoo  
eenn  llaass  vviissiioonneess  cceelleessttiiaalleess,,  ccuuaannddoo  ssee  eexxaammiinnaa  iimmppaarrcciiaallmmeennttee,,  nnoo  eess  aappeetteecciibbllee  ppaarraa  nnaaddiiee  ssii  nnoo  ssee  eessttáá  
ddiissppuueessttoo  aa  ssaaccrriiffiiccaarr  yy  aammppuuttaarr  ggrraann  ppaarrttee  ddee  ssíí  mmiissmmoo  ttaannttoo  eenn  eessttaa  vviiddaa  ccoommoo  eenn  eessee  ppóóssttuummoo  cciieelloo  aappttoo  ssóólloo  
ppaarraa  ttuueerrttooss,,  mmaannccooss,,  ccoojjooss  yy  ccaassttrraaddooss..  
MMuuyy  ffrrííoo,,  ddiijjoo  eell  aannhheelloo..  
EEnn  ccuuaannttoo  aa  llooss  cciieellooss  ddeell  ttrraannccee,,  aacccceessiibblleess  mmeeddiiaannttee  eejjeerrcciicciiooss  eessppiirriittuuaalleess,,  qquuiieerroo  ddeecciirr  pprriimmeerroo  qquuee,,  hhaassttaa  
ddoonnddee  ppuuddee  ccoommpprreennddeerrllooss  ppoorr  rreeffeerreenncciiaass  lliitteerraarriiaass  yy  ppoorr  tteessttiimmoonniiooss  ddee  ccaammaarraaddaass  mmííssttiiccooss,,  ssee  ttrraattaabbaa  
ssiieemmpprree  ddee  eessttaaddooss  ddee  áánniimmoo  iinneeffaabblleess,,  ssuubblliimmeess  yy  ppllaacceenntteerrooss  ddee  bbrreevvee  dduurraacciióónn,,  ccoonn  rreettoorrnnoo  ddoolloorroossoo  aa  llaass  
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ffoorrmmaass  oorrddiinnaarriiaass  ddee  ccoonnsscciieenncciiaa  yy  aall  eennttoorrnnoo  hhaabbiittuuaall..  QQuuiieerroo  ddeecciirr  sseegguunnddoo  qquuee  eell  lleenngguuaajjee  uuttiilliizzaaddoo  ppaarraa  
iinntteennttaarr  ccoommuunniiccaarrllooss  rreebboossaabbaa  ssiieemmpprree  ddee  iimmáággeenneess  eerróóttiiccaass,,  lloo  ccuuaall  mmee  ssoorrpprreennddííaa  ppoorrqquuee  lloo  eerróóttiiccoo  ppaarraa  mmíí  
nnoo  eerraa  mmááss  qquuee  nneecceessiiddaadd  ffiissiioollóóggiiccaa  yy  eemmoocciioonnaall  ssoocciiaalliizzaaddaa;;  eenn  ccuuaannttoo  nneecceessiiddaadd  ffiissiioollóóggiiccaa  ppeerrtteenneeccííaa  aa  llooss  
ccuuiiddaaddooss  ddeell  ccuueerrppoo  qquuee  tteerrmmiinnaabbaann  eenn  aassccoo,,  yy  eenn  ccuuaannttoo  nneecceessiiddaadd  eemmoocciioonnaall  ppeerrtteenneeccííaa  aall  ttrraabbaajjoo  eennaajjeennaaddoo  
ddee  rreellaacciioonnaarrssee  ppaaccííffiiccaammeennttee  ccoonn  llooss  ddeemmááss  qquuee  tteerrmmiinnaabbaa  eenn  ccaannssaaddoo  aabbuurrrriimmiieennttoo..  SSiinn  eemmbbaarrggoo,,  ddeessppuuééss  ddee  
eecchhaarr  aa  uunn  llaaddoo  llaa  ffiillaatteerrííaa,,  ddee  llaass  hhiissttéérriiccaass  eexxpplloorréé  ccoonn  ddeetteenniimmiieennttoo  llooss  ppooeemmaass  ddee  llooss  aarrrreebbaattaaddooss  ppoorr  eell  
ééxxttaassiiss  yy  mmee  ppaarreecciióó  qquuee  ddeessccrriibbííaann  uunnaa  ssuubblliimmaacciióónn  ppeerrvveerrssaa  ddeell  eennaammoorraammiieennttoo  yy  ddeell  oorrggaassmmoo  ccoonn  ggrraann  vvaalloorr  
llíírriiccoo  aa  vveecceess,,  ppeerroo  ssiinn  ttrraasscceennddeenncciiaa..  QQuuiieerroo  ddeecciirr  tteerrcceerroo  qquuee  ccuuaannddoo  yyoo  mmiissmmoo  pprrooccuurréé  iinntteerrnnaarrmmee  ppoorr  eessee  
ccaammiinnoo  ppaarraa  nnoo  ddeejjaarr  ddee  llaaddoo  nniinnggúúnn  iinntteennttoo,,  eell  aannhheelloo  mmee  ddeettuuvvoo  ccoonn  llaa  ppaallaabbrraa  ffrriiggiippííssiimmoo,,  rreeccoorrddáánnddoommee  aassíí  
eell  oobbjjeettoo  ddee  mmii  bbúússqquueeddaa::  llaa  ccoommuunniiccaacciióónn  llúúcciiddaa  yy  ffiirrmmee  ccoonn  eell  mmuunnddoo  ppeerrddiiddoo;;  nnoo  eessttaaddooss  ddee  áánniimmoo  
ppllaacceenntteerrooss  ee  iinneeffaabblleess,,  ccoonnssuueelloo  ddee  eexxiilliiaaddooss  iimmppootteenntteess..  
EEnn  ccuuaannttoo  aa  llooss  cciieellooss  ddee  llaa  eemmbbrriiaagguueezz  ccuuyyaa  ccoonnddiicciióónn  ddee  aacccceessoo  eess  eell  ccoonnssuummoo  ddee  ssuubbssttaanncciiaass  ppssiiccoottrróóppiiccaass,,  
ppuueeddee  vveerrssee  ffáácciillmmeennttee  qquuee  ssoonn  llooss  mmááss  bbaarraattooss  yy  ccoommoo  ddiisseeññaaddooss  ppaarraa  llaa  pplleebbee  iinntteelleeccttuuaall,,  ppoorrqquuee  ddeeppeennddeenn  
ddee  llaa  ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  ccoommpprraarr  eenn  eell  mmeerrccaaddoo  aallccoohhoolleess,,  aallccaallooiiddeess,,  ddaattuurraass,,  aammaappoollaass,,  ppaarraa  eessttiimmuullaarrssee  eenn  eexxcceessoo  
yy  pprroodduucciirrssee  aalltteerraacciioonneess  ddee  llaa  ccoonnsscciieenncciiaa  aappooyyaaddaass  eenn  ppeerrttuurrbbaacciioonneess  nneeuurrooffiissiioollóóggiiccaass..  LLoo  ddee  bbaarraattooss  eess  ppoorr  
ccoonnttrraassttee  ccoonn  llooss  qquuee  eexxiiggeenn  llaarrggaass  ddiisscciipplliinnaass,,  aabbsstteenncciioonneess  yy  aasscceessiiss;;  ssii  eess  ppoorr  pprreecciioo  ppuueeddeenn  ppoonneerrssee  mmuuyy  
ccaarrooss  ddee  aaccuueerrddoo  ccoonn  llaass  eessppeeccuullaacciioonneess  ccoommeerrcciiaalleess  yy  ppoolliicciiaalleess..  EEnn  ttooddoo  ccaassoo,,  eell  sseerr  bbaarraattooss  nnoo  llooss  iinnvvaalliiddaa  ssii  
ssoonn  aauuttéénnttiiccooss,,  ppeerroo  nnoo  mmee  ffuuee  ddiiffíícciill  ccoommpprreennddeerr  qquuee  ppeerrtteenneecceenn  aall  ccuuiiddaaddoo  ddeell  ccuueerrppoo,,  uunn  ccuuiiddaaddoo  ppeerrvveerrssoo  
ppoorrqquuee  ddeessppuuééss  ddee  llooss  ssaaccuuddiimmiieennttooss  iinniicciiaalleess,,  llaass  eexxaallttaacciioonneess  ddee  llaa  iimmaaggiinnaacciióónn  yy  llaass  mmooddiiffiiccaacciioonneess  ddee  llaa  
ppeerrcceeppcciióónn,,  ssee  ccoonnvviieerrtteenn  eenn  ddeeppeennddeenncciiaa  mmuullttiipplliiccaannddoo  yy  ccoommpplliiccaannddoo  eell  ttrraabbaajjoo  yyaa  tteeddiioossoo  ddee  aatteennddeerr  aall  
ccuueerrppoo..  TTaall  vveezz  ssee  ffuunnddaammeennttaa  llaa  bbúússqquueeddaa  ddee  eessooss  cciieellooss  eenn  uunn  aassccoo  eennmmaassccaarraaddoo  ddeell  ccuueerrppoo  yy  ddee  llaa  vviiddaa  qquuee,,  
eennggaaññaaddoo  ppoorr  uunnaa  iilluussoorriiaa  lliibbeerraacciióónn,,  oobbttiieennee  eell  ttrriissttee  rreessuullttaaddoo  ddee  vveerrssee  ccaaddaa  vveezz  mmááss  aappeeggaaddoo  yy  aattaaddoo  aall  
ccuueerrppoo  yy  aa  llaa  vviiddaa..  EEnn  ccaammbbiioo  aa  mmíí  eell  ccuueerrppoo  yy  llaa  vviiddaa  mmee  ssoonn  iinnddiiffeerreenntteess,,  eexxcceeppttoo  ccuuaannddoo  mmee  pprroodduucceenn  aassccoo,,  
ggrriimmaa  oo  aabbuurrrriimmiieennttoo,,  ppeerroo  eennttoonncceess  mmee  ddooyy  ccuueennttaa  ddee  eellllooss  yy  nnoo  iinntteennttoo  ffaallssaass  mmaanniioobbrraass..  LLoo  mmááss  ccrruueell  ddee  
eessooss  cciieellooss  ––eessttoo  lloo  sséé  bbiieenn––ccoonnssiissttee  eenn  hhaacceerr  ccrreeeerr  aa  ssuu  uussuuaarriioo  qquuee  ppoorr  eellllooss  ssee  lllleeggaa  aa  ccoommpprreennddeerr  eell  sseennttiiddoo  
ddee  llaa  vviiddaa,,  ssee  oobbttiieenneenn  ggrraannddeess  rreevveellaacciioonneess  ssoobbrree  eell  mmuunnddoo  oo  ssee  aallccaannzzaa  llaa  ffeelliicciiddaadd,,  ccoommoo  ssii  nnoo  ssee  ttrraattaarraa  ddee  
uunnaa  vvuullggaarr  bboorrrraacchheerraa,,  ttrraassttoorrnnoo  ttrraannssiittoorriioo  ddee  llooss  sseennttiiddooss  yy  ddee  llaass  ppootteenncciiaass  ooccaassiioonnaallmmeennttee  ssaalluuddaabbllee..  
EEll  aannhheelloo  bboosstteezzóó..  
QQuueeddaabbaann  llooss  ppaarraaííssooss..  AAll  nnoo  mmááss  ccoommeennzzaarr  aa  eessttuuddiiaarrllooss,,  eell  aannhheelloo  ddiijjoo  ttiibbiioo  yy  ssee  eennttuussiiaassmmóó..  DDee  eennttrraaddaa  
ddeessccaarrttéé  llooss  ppaarraaííssooss  qquuee  nnoo  ssoonn  ssiinnoo  uuttooppííaass  yy  cciieellooss  pprrooyyeeccttaaddooss  hhaacciiaa  eell  ppaassaaddoo,,  uuttooppííaass  yy  cciieellooss  ppeessiimmiissttaass,,  
aappttooss  ppaarraa  ssoosstteenneerr  eell  llaammeennttoo  ddee  llooss  ddéébbiilleess..  BBuussqquuéé  lloo  eessppeecciiffiiccoo  ddeell  ppaarraaííssoo  yy  vvii  eenn  eeffeeccttoo  qquuee  llaa  iiddeeaa  ddee  
ppaarraaííssoo  ssee  ccoonnssttrruuyyee  ssoobbrree  eell  sseennttiimmiieennttoo  ddee  hhaabbeerr  ssiiddoo  sseeppaarraaddoo  ddeell  oorriiggeenn  yy  ssoobbrree  eell  ddeesseeoo  ddee  rreeccuuppeerraarrlloo..  
PPaarraaííssoo  eess,,  eenn  eesseenncciiaa,,  ppaarraaííssoo  ppeerrddiiddoo  yy  ppaarraaííssoo  ppoorr  rreeccuuppeerraarr..  SSee  aalliimmeennttaa  ddeell  ddoolloorr  ddee  sseerr  ccoommoo  iinnddiivviidduuoo,,  
ddeell  ddoolloorr  ddee  hhaabbeerr  nnaacciiddoo,,  ddeell  ddoolloorr  ddee  eexxiissttiirr  ppoorr  sseeppaarraaddoo..  
DDiissttiinngguuíí  ccuuaattrroo  nniivveelleess  ddee  sseeppaarraacciióónn  oorriiggiinnaarriiaa  yy  ccuuaattrroo  ccoonnaattooss  ddee  rreeuunniiffiiccaacciióónn..  EEnn  pprriimmeerr  lluuggaarr,,  llaa  
sseeppaarraacciióónn  qquuee  ssee  pprroodduuccee  eenn  eell  ppaarrttoo  ccuuaannddoo  aabbaannddoonnaammooss  eell  ppaarraaííssoo  uutteerriinnoo  yy  llaa  ddeelliicciioossaa  fflloottaacciióónn  eenn  eell  
llííqquuiiddoo  aammnniióóttiiccoo  ppaarraa  ccoommeennzzaarr  aa  vviivviirr  eenn  eell  mmuunnddoo  eexxtteerriioorr  ddoonnddee  eell  eessffuueerrzzoo  ddee  ssuuppeerrvviivveenncciiaa  yy  llaa  lluucchhaa  
ssoonn  aabbssoolluuttaammeennttee  iinnddiissppeennssaabblleess..  EEll  ccoonnaattoo  ddee  rreeuunniiffiiccaacciióónn  ssee  mmaanniiffiieessttaa  eenn  llaa  bbúússqquueeddaa  ddee  ooccaassiioonneess  yy  
ssiittuuaacciioonneess  ddoonnddee  sseeaa  ppoossiibbllee  ppeerrddeerrssee  yy  oollvviiddaarrssee  eenn  eell  ddeelleeiittee  ddee  llaa  iirrrreessppoonnssaabbiilliiddaadd  yy  llaa  vvaaggaanncciiaa..  
EEnn  sseegguunnddoo  lluuggaarr,,  llaa  sseeppaarraacciióónn  qquuee  ssee  hhaaccee  ppaatteennttee  ccuuaannddoo  nnooss  ddeessccuubbrriimmooss  ddiiffeerreenntteess  ddee  llooss  oottrrooss,,  
ppoosseeeeddoorreess  ddee  uunnaa  iinnttiimmiiddaadd  ppeerrssoonnaall  iinnccoommuunniiccaabbllee  qquuee  ggeenneerraa  ssoolleeddaadd  yy  qquuee  llaa  ggeenneerraa  iinneexxoorraabblleemmeennttee  
ppoorrqquuee  eenn  ttoorrnnoo  aa  ccaaddaa  uunnoo  llaass  ppeerrssoonnaass  yy  llaass  ccoossaass  ssee  aarrttiiccuullaann  eenn  ccoonnsstteellaacciióónn  ssiinngguullaarr  ee  iirrrreeppeettiibbllee,,  ddee  ttaall  
mmaanneerraa  qquuee  llaa  mmááxxiimmaa  ccoommppeenneettrraacciióónn  ccoonn  llooss  ddeemmááss  ddeejjaa  ssiieemmpprree  uunn  rreessttoo  aaiissllaaddoo,,  ttrraannssiiddoo  ddee  oorrgguulllloo  yy  ddee  
ddoolloorr,,  ccoommoo  ssii  llaa  eexxiisstteenncciiaa  iinnddiivviidduuaall  hhuubbiieerraa  ssiiddoo  pprroodduucciiddaa  ppoorr  eell  ggoollppee  bbrruuttaall  ddee  uunnaa  eessppaaddaa  ssoobbrreehhuummaannaa,,  
qquuee  rreedduujjoo  aa  ffrraaggmmeennttooss,,  lloo  qquuee  oorriiggiinnaarriiaammeennttee  eerraa  uunnaa  ssoollaa  ppeerrssoonnaa,,  ppaarrttiiéénnddoollaa  eenn  sseexxooss,,  rraazzaass,,  lleenngguuaass,,  
ppuueebbllooss,,  ccuullttuurraass..  AA  ppeessaarr  ddee  qquuee  nnooss  aaffiirrmmaammooss  ssaattáánniiccaammeennttee  eenn  llaa  sseeppaarraacciióónn  yy  llaa  ddiiffeerreenncciiaa,,  aa  ppeessaarr  ddee  llaa  
aaggrreessiióónn  yy  llaa  rriivvaalliiddaadd,,  aa  ppeessaarr  ddee  llaa  aammbbiicciióónn  ddee  ggrraannddeezzaa  yy  llaa  vvoolluunnttaadd  ddee  ppooddeerr,,  eell  ccoonnaattoo  ddee  rreeuunniiffiiccaacciióónn  ssee  
eexxpprreessaa  ccoommoo  iinnssttiinnttoo  ggrreeggaarriioo,,  ccoommoo  aammoorr  ddee  ppaarreejjaa,,  ddee  ffaammiilliiaa,,  ddee  sseeccttaa,,  ddee  nnaacciióónn,,  ddee  hhuummaanniiddaadd,,  ccoommoo  
ééxxttaassiiss  ddee  ffiieessttaa  ccoolleeccttiivvaa,,  ddee  ccuullttoo  oorrggiiáássttiiccoo,,  ddee  ccaarrnnaavvaall,,  ccoommoo  eessppeerraannzzaa  tteennaazz  ddee  aappooccaattáássttaassiiss..  
EEnn  tteerrcceerr  lluuggaarr,,  llaa  sseeppaarraacciióónn  ttaannttáálliiccaa  eennttrree  llaa  nnaattuurraalleezzaa  tteerrrreessttrree  yy  nnoossoottrrooss..  AApprreehheennddeemmooss  llaass  ppllaannttaass,,  llooss  
aanniimmaalleess,,  llooss  mmeettaalleess,,  llooss  ppaaiissaajjeess  mmeeddiiaannttee  aaccttooss  ddee  ccoonnoocciimmiieennttoo  yy  llooss  mmaanniippuullaammooss  ccoonn  ttrraabbaajjooss  ddoommiinnaanntteess  
ddee  llaa  vvoolluunnttaadd  oorriieennttaaddooss  ppoorr  llaa  nneecceessiiddaadd  yy  eell  ddeesseeoo,,  ppeerroo  hheemmooss  ddee  rreeccoonnoocceerr  qquuee  ppeerrmmaanneecceenn  eexxttrraaññooss  yy  
aajjeennooss  aa  nnoossoottrrooss..  SSeennttiimmooss,,  ssoossppeecchhaammooss  oobbssccuurraammeennttee  uunn  ppaarreenntteessccoo  yy  eell  ccoonnaattoo  ddee  rreeuunniiffiiccaacciióónn  lllleevvaa  aa  
mmuucchhooss  aammaanntteess  ddee  llaa  nnaattuurraalleezzaa  aa  rreeiitteerraaddooss  eemmbbeelleessooss  sseennttiimmeennttaalleess  yy  bboobbaalliiccoonneess,,  eenn  eell  ffoonnddoo  yy  eenn  llaa  
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ffoorrmmaa,,  qquuee  aaddeemmááss  ddee  sseerr  aa  mmeennuuddoo,,  iinnaauuttéénnttiiccooss,,  nnoo  ppoorr  eessoo  ddeejjaann  ddee  aatteessttiigguuaarr  eell  iinntteennttoo  ddee  uunniirrssee  ccoonn  llooss  
pprraaddooss  yy  llaass  bbeessttiiaass  ppaarraa  cceessaarr  ddee  sseerr  oottrroo..  
EEnn  ccuuaarrttoo  lluuggaarr,,  llaa  mmááss  ffrrííaa  sseeppaarraacciióónn  ddeell  mmuunnddoo  aassttrroonnóómmiiccoo..  CCoollooccaaddoo  eennttrree  llaa  vviissiióónn  ddeell  cciieelloo  eessttrreellllaaddoo  yy  
llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ddee  llooss  ssaabbiiooss  ssoobbrree  eell  uunniivveerrssoo,,  eell  hhoommbbrree  oosscciillaa  eennttrree  aacceeppttaarr  ssoobbrriiaammeennttee  ssuu  ccoonnddiicciióónn  ddee  
eexxttrraannjjeerroo  eenn  uunn  ccoossmmooss  iinnddiiffeerreennttee  oo  pprreetteennddeerr  ffrraannqquueeaarr  llaa  ddiissttaanncciiaa  mmeeddiiaannttee  eell  ccoonnoocciimmiieennttoo  cciieennttííffiiccoo,,  llaa  
aassttrroonnááuuttiiccaa  yy  llaa  eexxppeerriieenncciiaa  mmííssttiiccaa..  AA  nniinngguunnaa  ttrraaddiicciióónn  eess  eexxttrraaññoo  eell  ccoonnaattoo  ddee  rreeuunniiffiiccaacciióónn  ccoonn  llaa  ttoottaalliiddaadd  
ddeell  mmuunnddoo  mmeeddiiaannttee  uunnaa  ooppeerraacciióónn  sseemmeejjaannttee  aa  llaa  ccaaííddaa  ddee  uunnaa  ggoottaa  ddee  aagguuaa  eenn  eell  mmaarr..  
PPoonniieennddoo  ppuueess  ddee  llaaddoo  llooss  ppaarraaííssooss  aassíí  llllaammaaddooss  iimmpprrooppiiaammeennttee,,  ppuueess  nnoo  ssoonn  mmááss  qquuee  vvaarriiaanntteess  ddee  uuttooppííaa  yy  ddee  
cciieelloo  pprrooyyeeccttaaddaass  hhaacciiaa  eell  ppaassaaddoo,,  rreessuullttaabbaa  ccllaarroo  qquuee  ppaarraaííssoo  eess  eell  eessttaaddoo  áámmbbiittoo  aanntteerriioorr  aa  nnuueessttrraa  eexxiisstteenncciiaa  
iinnddiivviidduuaall,,  vviieennttrree  ddee  llaa  mmaaddrree,,  vviieennttrree  ddee  llaa  ssoocciieeddaadd  hhuummaannaa,,  vviieennttrree  ddee  llaa  nnaattuurraalleezzaa,,  vviieennttrree  ddeell  uunniivveerrssoo..  
RReessuullttaabbaa  ccllaarroo  ttaammbbiiéénn  qquuee  rreeggrreessaarr  aall  ppaarraaííssoo  ssiiggnniiffiiccaabbaa  lliibbeerraarrssee  ddee  llaa  ccoonnsscciieenncciiaa  iinnddiivviidduuaall,,  ddee  llaa  
eexxiisstteenncciiaa  sseeppaarraaddaa  ppaarraa  ddeessaappaarreecceerr  eenn  uunnaa  ttoottaalliiddaadd  iinnddiiffeerreenncciiaaddaa..  
LLaa  iiddeeaa  ddee  ppaarraaííssoo  ppeerrddiiddoo  ddaabbaa  ccuueennttaa  ddee  mmii  sseennttiimmiieennttoo  ddee  eexxiilliioo,,  ddee  mmii  rreeccuueerrddoo  vvaaccííoo,,  ddee  mmii  uurrggeennttee  
nnoossttaallggiiaa  iinnddeeffiinniiddaa..  SSee  llaa  ooffrreeccíí  aall  aannhheelloo  yy  eessppeerréé  ssuuss  aarrddoorreess..  ¡¡QQuueemmaa!!  ddeebbiióó  ddeecciirr;;  ppeerroo  ppaarraa  mmii  ssoorrpprreessaa  yy  
ccoonnsstteerrnnaacciióónn  ssee  rreepplleeggóó  ddeessddeeññoossaammeennttee  oobblliiggáánnddoommee  aa  ccoonnssiiddeerraarr  eell  aassuunnttoo  ccoonn  mmaayyoorr  aatteenncciióónn  yy  mmááss  
eessttrriiccttoo  rriiggoorr..  
DDeessppuuééss  ddee  mmuucchhoo  ccaavviillaarr  vvii  eell  eerrrroorr  qquuee  mmee  hhaabbííaa  aaccoommppaaññaaddoo  ttooddoo  eell  ttiieemmppoo  yy  qquuee  mmee  hhaabbííaa  iimmppeeddiiddoo  
ccoommpprreennddeerr::  yyoo  hhaabbííaa  ssuuppuueessttoo  uunn  mmuunnddoo  ppeerrddiiddoo..  
AAhhoorraa  vveeííaa  ccllaarroo::  nnoo  eerraa  ssóólloo  eessttee  mmuunnddoo  lloo  qquuee  rreessuullttaabbaa  eexxttrraaññoo,,  ssiinnoo  ttooddoo  mmuunnddoo  ppoossiibbllee..  MMuunnddoo  eess  
aalltteerriiddaadd..  YYoo  ssooyy  ddiissttiinnttoo  aall  mmuunnddoo;;  yy  nnoo  ppoorr  hhaabbeerrmmee  ddiiffeerreenncciiaaddoo  ddee  ééll  aa  ppaarrttiirr  ddee  ééll,,  ssiinnoo  ppoorr  uunnaa  
hheetteerrooggeenneeiiddaadd  rraaddiiccaall..  MMii  sseennttiimmiieennttoo  ddee  eexxiilliioo  nnoo  ssuurrggee  ppoorr  hhaabbeerr  yyoo  ccaaííddoo  ddee  uunn  mmuunnddoo  aa  oottrroo,,  nnoo  ppoorr  
hhaabbeerr  ppaassaaddoo  ddee  uunnaa  ccoonnddiicciióónn  mmuunnddaannaall  aa  oottrraa;;  ppoorr  ttaannttoo  nnoo  ppuueeddee  rreessoollvveerrssee  ccoonn  uunn  ddeessppllaazzaammiieennttoo  ddeennttrroo  
ddee  uunn  mmuunnddoo  oo  ddee  uunn  mmuunnddoo  aa  oottrroo..  
AAddeemmááss,,  llaa  rreennuunncciiaa  aa  llaa  iinnddiivviidduuaalliiddaadd  nnoo  mmee  ccoonndduucciirrííaa  aa  nniinnggúúnn  vviieennttrree  mmuunnddaannaall  ddee  nniinnggúúnn  ggéénneerroo  
ppoorrqquuee  nnoo  mmee  ppuueeddoo  ddiissoollvveerr  eenn  lloo  qquuee  mmee  eess  aajjeennoo;;  sseerrííaa  ccuuaannddoo  mmááss  uunn  iinntteennttoo  ddee  ssuuiicciiddiioo  yy  hhaabbrrííaa  qquuee  vveerr  
ssii  eell  ssuuiicciiddiioo  eess  ppoossiibbllee  ddaaddaa  mmii  nnoo  ppeerrtteenneenncciiaa  eesseenncciiaall  aall  ggéénneerroo  mmuunnddoo;;  ppeerroo  aauunn  ccuuaannddoo  ffuueerraa  ppoossiibbllee  nnoo  
mmee  aattrraaee  eenn  lloo  mmááss  mmíínniimmoo  ppuueess  ttooddoo  iinntteennttoo  ddee  ssuuiicciiddiioo  eess  uunnaa  ffoorrmmaa  ddee  ppeerreezzaa  mmiieennttrraass  qquuee  yyoo  ssooyy  ttaann  
ddiilliiggeennttee  eenn  lloo  qquuee  mmee  iinntteerreessaa  ccoommoo  ttaarrddoo  yy  lleerrddoo  eenn  lloo  qquuee  nnoo  mmee  iinntteerreessaa,,  yy  eessttee  aassuunnttoo  hhaabbííaa  lllleeggaaddoo  aa  
iinntteerreessaarrmmee  ssoobbrreemmaanneerraa,,  mmááss  qquuee  ccuuaallqquuiieerr  oottrraa  ccoossaa,,  MMaannuueellaa,,  mmááss  qquuee  llooss  llaabbeerriinnttooss  ddee  ttuu  vvoolluuppttuuoossiiddaadd  
vveelleeiiddoossaa..  
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CCIINNCCOO  
  
LLlleeggaaddoo  aa  eessttee  ppuunnttoo,,  yyoo  nnoo  hhaabbííaa  pprrooggrreessaaddoo  mmuucchhoo  eenn  mmii  bbúússqquueeddaa,,  mmee  eennccoonnttrraabbaa  ccaassii  eenn  llaa  mmiissmmaa  
ssiittuuaacciióónn  iinniicciiaall,,  ppeerroo  hhaabbííaa  ddeessppeejjaaddoo  eell  ppaannoorraammaa,,  hhaabbííaa  sseeppaarraaddoo  lloo  ssuuttiill  ddee  lloo  eessppeessoo  ccoonn  rriigguurroossaa  aapplliiccaacciióónn..  
LLoo  ddeecciissiivvoo  eenn  mmii  aassuunnttoo  nnoo  eess  ddee  oorrddeenn  tteemmppoorraall  nnii  eessppaacciiaall  nnii  cciirrccuunnssttaanncciiaall..  SSee  ttrraattaa  ddee  uunn  qquuiieebbrree  ddee  mmii  
pprrooppiiaa  eesseenncciiaa  eennttrree  mmuunnddoo  yy  nnoo  mmuunnddoo,,  eennttrree  ttiieemmppoo  yy  nnoo  ttiieemmppoo,,  eennttrree  eexxiissttiirr  yy  sseerr..  
SSii  bbiieenn  nnoo  hhaabbííaa  ssiiddoo  iinnmmuunnee  aa  llooss  eennccaannttooss  ddee  uuttooppííaa,,  cciieelloo  yy  ppaarraaííssoo,,  hhaabbííaa  tteerrmmiinnaaddoo  ppoorr  ddeessccuubbrriirr  qquuee  ssuu  
iinntteerrééss  ffuunnddaammeennttaall  eerraa  pprreessttaaddoo  ppoorr  uunnaa  aannaallooggííaa  ssuuppeerrffiicciiaall..  MMii  aannhheelloo  cceennttrraall,,  mmii  úúnniiccoo  aannhheelloo  ggeennuuiinnoo  ee  
iinneexxoorraabbllee,,  nnoo  iinntteennttaabbaa  ssuupprriimmiirr  eell  ddoolloorr  ddee  sseeppaarraacciioonneess  iinnttrraammuunnddaannaass  oo  iinntteerrmmuunnddaannaass,,  nnii  rroommppeerr  eenncciiee--
rrrreess  iinnffeerrnnaalleess  ppaarraa  llooggrraarr  eessttaaddooss  ddee  áánniimmoo  aaggrraaddaabblleess  oo  llaa  iinnccoonnsscciieenncciiaa  ddeeffiinniittiivvaa;;  bbuussccaabbaa  ccoommpprreennddeerr,,  
eexxpplliiccaarr  yy  ssii  ppoossiibbllee  rreessoollvveerr  eell  hheecchhoo  ddeessnnuuddoo  ddee  eessttaarr  aahhíí  ccoonn  oottrrooss,,  ssiieemmpprree  eenn  aallggúúnn  mmuunnddoo  yy  ssuuss  
cciirrccuunnssttaanncciiaass,,  ssiieemmpprree  iinnsseegguurroo  ccoommoo  uunnaa  llllaammaa  aall  vviieennttoo,,  ssiieemmpprree  aalliieennaaddoo  eenn  uunnaa  aalltteerriiddaadd  iimmppoonntteeaabbllee..  
LLooss  sseennttiimmiieennttooss  ddee  eexxiilliioo,,  nnoossttaallggiiaa,,  ccaaííddaa  yy  ppéérrddiiddaa  aappaarreeccííaann  bbaajjoo  uunnaa  lluuzz  ddiiffeerreennttee  qquuee  rreevveellaabbaa  ssuu  
nnaattuurraalleezzaa  mmááss  pprrooffuunnddaa..  
EEll  aannhheelloo  eerraa  ttaammbbiiéénn  aannhheelloo  ddee  ppuurreezzaa..  EExxiissttiirr  eess  sseerr  ssuucciioo,,  eessttaarr  iinn--mmuunnddoo..  AAssíí  ssee  eexxpplliiccaabbaann  llaa  ggrriimmaa  yy  eell  
aassccoo,,  eell  ccaannssaanncciioo  yy  eell  tteeddiioo,,  llaa  mmiissaannttrrooppííaa  yy  llaa  mmiissooffiissiiaa..  
DDeessppuuééss  ddee  eessee  ddeessppeejjee  mmii  iiggnnoorraanncciiaa  ssee  hhiizzoo  mmááss  ddooccttaa,,  mmii  ccoonnsscciieenncciiaa  ddee  nnoo  ssaabbeerr  nnaaddaa  rreeaallmmeennttee  
iimmppoorrttaannttee  ssee  iinntteennssiiffiiccóó,,  mmii  ppeerrpplleejjiiddaadd  aauummeennttóó..  
MMááss  ttooddaavvííaa,,  nnoo  ssoollaammeennttee  eerraa  yyoo  ddiiffeerreennttee  aall  mmuunnddoo  eenn  ggeenneerraall  yy  aa  mmii  ccuueerrppoo  eenn  ppaarrttiiccuullaarr    ––ppoorr  ccuueerrppoo  
eenntteennddííaa  aall  ccuueerrppoo  pprrooppiiaammeennttee  ddiicchhoo  ccoonn  ssuuss  nneecceessiiddaaddeess,,  ddeesseeooss,,  ppeerraa  ttaammbbiiéénn  ssuuss  eemmoocciioonneess,,  
ppeennssaammiieennttooss,,  ccoossttuummbbrreess,,  rreellaacciioonneess  ccoonn  llooss  ddeemmááss,,  lloo  bbiioollóóggiiccoo  aaccuullttuurraaddoo  yy  ssoocciiaalliizzaaddoo,,  eell  ccuueerrppoo  uunn  aanniimmaall  
ssoocciiaall––  ssiinnoo  qquuee  ddee  eennttrraaddaa  nnoo  llooss  ccoonnooccííaa..  LLaa  ccrriiaannzzaa  yy  llaa  eedduuccaacciióónn  qquuee  mmee  ddiieerroonn  mmiiss  ppaaddrreess  yy  mmiiss  mmaaeessttrrooss  
ccoonnssiissttííaa  eenn  qquuee  aapprreennddiieerraa  aa  ssoobbrreevviivviirr  eenn  eessee  mmuunnddoo  eexxttrraaññoo,,  eenn  eessee  ccuueerrppoo  eexxttrraaññoo,,  ccoommoo  qquuiieenn  aapprreennddee  aa  
ccoonnoocceerr  uunn  tteerrrriittoorriioo  yy  aa  mmaanneejjaarr  uunn  vveehhííccuulloo..  AAúúnn  aahhoorraa,,  aadduullttoo  yyaa  ccoonn  uunnaa  pprrooffeessiióónn,,  llaa  ddee  eennccuuaaddeerrnnaaddoorr,,  
ppaarraa  ggaannaarrmmee  llaa  vviiddaa,,  vveeoo  qquuee  mmii  ccoonnoocciimmiieennttoo  eess  lliimmiittaaddííssiimmoo;;  ppaarraa  ccuuaallqquuiieerr  aalltteerraacciióónn  ddee  llaa  ssaalluudd  tteennggoo  qquuee  
bbuussccaarr  mmééddiiccoo;;  ppaarraa  ccoommpprreennddeerr  eell  ccaammbbiioo  ddee  llooss  pprreecciiooss  tteennggoo  qquuee  ccoonnssuullttaarr  eeccoonnoommiissttaass;;  ppaarraa  ssaabbeerr  ppoorr  qquuéé  
mmii  ppaaííss  eessttáá  eenn  llaa  ssiittuuaacciióónn  eenn  qquuee  eessttáá  tteennggoo  qquuee  lleeeerr  lliibbrrooss  ddee  hhiissttoorriiaa  yy  ddee  ssoocciioollooggííaa;;  ppaarraa  eenntteennddeerrmmee  mmááss  aa  
ffoonnddoo  ssoobbrree  eell  cclliimmaa  yy  llaass  eessttaacciioonneess  tteennggoo  qquuee  eessttuuddiiaarr  mmeetteeoorroollooggííaa  yy  aassttrroonnoommííaa;;  ppaarraa  hhaacceerrmmee  uunnaa  iiddeeaa  ddee  
llaa  nnaattuurraalleezzaa  tteerrrreessttrree  tteennggoo  qquuee  rreemmiittiirrmmee  aa  llaa  ggeeoollooggííaa,,  aa  llaa  bbiioollooggííaa  yy  aa  llaa  qquuíímmiiccaa;;  ssii  mmee  iinntteerreessaa  eell  cciieelloo  
eessttrreellllaaddoo  mmee  aagguuaarrddaa  llaa  aassttrrooffííssiiccaa..  YY  eenn  ttooddaass  eessaass  ddiisscciipplliinnaass,,  hhaassttaa  ddoonnddee  ppuueeddee  ppeenneettrraarrllaass  uunn  eenn--
ccuuaaddeerrnnaaddoorr  qquuee  aassiissttee  aassiidduuaammeennttee  aa  bbiibblliiootteeccaass  ppúúbblliiccaass,,  ppoonniieennddoo  aappaarrttee  uunn  ccoonnjjuunnttoo  ddee  ccoonnoocciimmiieennttooss  
ssóólliiddaammeennttee  eessttaabblleecciiddooss,,  eell  ccuuaaddrroo  ggeenneerraall  eess  hhiippoottééttiiccoo,,  iinnsseegguurroo,,  tteennttaattiivvoo,,  pprroovviissiioonnaall..  ¿¿PPuueeddee  aallgguuiieenn  
ppoonneerr  eenn  dduuddaa  qquuee  eell  mmuunnddoo  eess  ddee  eennttrraaddaa  eexxttrraaññoo  yy  ddeessccoonnoocciiddoo  ppaarraa  eell  hhoommbbrree??  
EEnn  eessaa  ééppooccaa  ccoommpprreennddíí  eell  eennoorrmmee  yy  nnoobbllee  eessffuueerrzzoo  ddee  llaass  cciieenncciiaass  ddee  llaa  nnaattuurraalleezzaa  yy  ddee  llaass  cciieenncciiaass  ssoocciiaalleess..  
CCoommpprreennddíí  ccoonn  aaggrraaddeecciimmiieennttoo  qquuee  yyoo  eerraa  hheerreeddeerroo  ddee  llooss  rreessuullttaaddooss  ddee  mmuucchhooss  ssiiggllooss  ddee  iinnvveessttiiggaacciióónn  yy  
sseennttíí  uunn  pprrooffuunnddoo  rreessppeettoo  ppoorr  llooss  hhoommbbrreess  ddeeddiiccaaddooss  aa  llaa  cciieenncciiaa..  
PPeerroo  ccoommpprreennddíí  ttaammbbiiéénn  qquuee  ttooddaa  cciieenncciiaa  eess  mmeeddiiaaddaa  ppoorr  llooss  óórrggaannooss  ee  iinnssttrruummeennttooss  ddee  ccoonnoocciimmiieennttoo  yy  ppoorr  
llooss  iinntteerreesseess  ddee  llaa  vviiddaa  ddeell  ccuueerrppoo  ssoocciieeddaadd,,  yy  qquuee  eess  ccoonnssttrruuiiddaa  ppoorr  llaass  ooppeerraacciioonneess  ddeell  eenntteennddiimmiieennttoo  aa  ppaarrttiirr  
ddee  oobbsseerrvvaacciioonneess  nneecceessaarriiaammeennttee  lliimmiittaaddaass,,  ddee  ttaall  mmaanneerraa  qquuee  ppeerrssiissttee  llaa  eexxttrraaññeezzaa  ddeell  mmuunnddoo  yy  ttaall  vveezz  ––
ppuuddiieerraa  ppeennssaarrssee  eenn  eell  llíímmiittee––  tteejjeemmooss  llaa  cciieenncciiaa  ccoommoo  uunnaa  aarraaññaa  ssuu  tteellaa,,  oo  llaa  sseeggrreeggaammooss  ccoommoo  uunnaa  sseerrppiieennttee  
ssuu  vveenneennoo  ssóólloo  qquuee  ccoonn  mmaayyoorr  ddiiffiiccuullttaadd..  EEll  ééxxiittoo  tteeccnnoollóóggiiccoo  nnoo  eess  pprruueebbaa  yy  ggaarraannttííaa  ddee  cciieenncciiaa  vveerrddaaddeerraa  yy  
ddeeffiinniittiivvaa  ppoorrqquuee  llaass  mmááss  ddiissppaarreess  ccoonncceeppcciioonneess  cciieennttííffiiccaass  ppeerrmmiitteenn  eell  ddiisseeññoo  ddee  tteeccnnoollooggííaass  eenn  aallgguunnaa  mmeeddiiddaa  
eexxiittoossaass..  
EEnn  ooccaassiióónn  ddee  eessttaass  rreefflleexxiioonneess  ssoobbrree  llaa  cciieenncciiaa  yy  ssuu  iinnffaattiiggaabbllee  ttaarreeaa  ddee  ccoommpprreennddeerr  eell  mmuunnddoo,,  hhuubboo  uunnaa  iiddeeaa  
qquuee  mmee  eennttrreettuuvvoo  llaarrggaass  hhoorraass,,  llaa  iiddeeaa  ddee  pprrooggrreessoo..  
PPoorr  eessee  eennttoonncceess,,  MMaannuueellaa,,  ttúú  ssaabbííaass  qquuee  yyoo  ppeennssaabbaa  iinntteennssaammeennttee  eenn  aallggoo,,  ppeerroo  nnoo  ssaabbííaass  eenn  qquuéé,,  nnii  
eexxaaccttaammeennttee  ccuuáánnddoo..  PPoorr  eejjeemmpplloo,,  eenn  eell  ccuurrssoo  ddee  llooss  eejjeerrcciicciiooss  ppaarraa  aatteennddeerr  eell  ccuueerrppoo,,  ccuuaannddoo  yyoo  mmee  qquueeddaabbaa  
qquuiieettoo,,  ssiinn  ddeecciirr  nnaaddaa,,  mmiirraannddoo  aallggúúnn  ppuunnttoo  ddeell  tteecchhoo,,  hhuunnddiiddoo  eenn  llaa  ttrriissttiittiiaa  ppoosstt  ccooiittuumm,,  ttúú  mmee  pprreegguunnttaabbaass  
¿¿EEnn  qquuéé  ppiieennssaass??  yy  yyoo  nnoo  rreessppoonnddííaa..  DDeebboo  sseerr  ffrraannccoo  ccoonnttiiggoo,,  MMaannuueellaa,,  aa  llaa  lluuzz  ddee  llaa  mmuueerrttee::  nnoo  ppeennssaabbaa  eenn  
nnaaddaa::  oobbsseerrvvaabbaa  ccóómmoo  eell  ccuueerrppoo  rreeccoonnssttiittuuííaa  ssuu  ddeesseeoo  ddeessppuuééss  ddee  llaa  pprriimmeerraa  bbaattaallllaa  yy  rreeaaggrruuppaabbaa  ssuuss  ffuueerrzzaass  
ppaarraa  llaannzzaarrssee  aa  uunn  sseegguunnddoo  ccoommbbaattee  qquuee  lloo  ttrraannqquuiilliizzaarraa  dduurraannttee  eell  mmaayyoorr  ttiieemmppoo  ppoossiibbllee,,  ppuueess  ssaabbííaa  ddee  mmii  rree--
nnuueenncciiaa  aa  ccoommppllaacceerrlloo..  SSooyy  ttoorrppee,,  nnoo  ppuueeddoo  hhaacceerr  ddooss  ccoossaass  aall  mmiissmmoo  ttiieemmppoo,,  nnoo  ppuueeddoo  mmaassccaarr  cchhiiccllee  
mmiieennttrraass  ssuubboo  uunnaa  eessccaalleerraa..  EEnn  aasscceennssoorr  ssíí..  
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PPeerroo  nnoo  mmee  rreeffiieerroo  aa  eessaa  ccllaassee  ddee  pprrooggrreessoo,,  nnoo  aall  qquuee  ccoonnssiissttee  eenn  ttrraassppoorrttaarr  ccoossaass  mmááss  rrááppiiddaammeennttee,,  eenn  
ddeessppllaazzaarrssee  mmááss  rrááppiiddaammeennttee  yy  ssiinn  eessffuueerrzzoo  hhaacciiaa  MMaarraaccaaiibboo  cciittyy,,  eenn  mmaanneejjaarr  iinnffoorrmmaacciióónn  mmááss  rrááppiiddaammeennttee  
ccoonn  eell  aauuxxiilliioo  ddee  ccoommppuuttaaddoorraass,,  eenn  lleeeerr  lliibbrrooss  mmááss  rrááppiiddaammeennttee,,  eenn  vviivviirr  llaass  eexxppeerriieenncciiaass  mmááss  rrááppiiddaammeennttee..  
NNuunnccaa  mmee  iinntteerreessóó  mmuucchhoo  eessaa  ccllaassee  ddee  pprrooggrreessoo;;  eenn  llaa  mmeeddiiddaa  eenn  qquuee  lloo  aacceeppttéé  ffuuee  ppaarraa  aaddaappttaarrmmee  aa  llaa  vviiddaa  
ccoolleeccttiivvaa..  MMee  gguussttaann  llaa  lleennttiittuudd  yy  llaa  mmoorroossiiddaadd..  
TTaammppooccoo  mmee  rreeffiieerroo  aall  pprrooggrreessoo  eenn  eell  aarrttee  bbeelllloo  ddoonnddee  eevviiddeenntteemmeennttee  nnoo  hhaayy  pprrooggrreessoo  yy  ttooddoo  ddeeppeennddee  ddee  llaass  
iiddeeaass  eessttééttiiccaass  yy  ssuu  eexxpprreessiióónn  ppoorr  mmaannoo  ddeell  ggeenniioo..  EEll  ppooeettaa  eenn  nnuueessttrrooss  ddííaass,,  ppoorr  eell  hheecchhoo  ddee  tteenneerr  pprroocceessaaddoorr  
ddee  ppaallaabbrraass  yy  bbiibblliiootteeccaa  ccoommppuuttaarriizzaaddaa  nnoo  eessccrriibbee  mmááss  nnii  mmeejjoorr  qquuee  eell  ppooeettaa  ddeell  ssiigglloo  sseeiiss  aanntteess  ddee  CCrriissttoo  qquuee  
ddeebbííaa  ccoorrttaarr  ccaaddaa  lleettrraa  ccoonn  eessttiilleettee  oo  eennccaallaammooccaarrssee  ccoonn  ppaappiirrooss..  
NNii  aall  pprrooggrreessoo  mmoorraall..  TTaammbbiiéénn  ééssttee  rreessuullttaa  iilluussoorriioo  ccuuaannddoo  ssee  ccoommppaarraa  nnuueessttrroo  aaccoonntteecceerr  ccoottiiddiiaannoo  ccoonn  llooss  
rreellaattooss  ddee  llaa  aannttiiggüüeeddaadd..  
MMee  rreeffiieerroo  aall  pprrooggrreessoo  ddeell  ccoonnoocciimmiieennttoo..  LLaa  iiddeeaa  ssee  mmee  pprreesseennttóó  ddee  ddooss  mmaanneerraass..  PPrriimmeerroo  ssee  mmee  ooccuurrrriióó  qquuee  
ttooddaass  llaass  cciieenncciiaass  ppooddííaann  lllleeggaarr  aall  llooggrroo  eexxhhaauussttiivvoo  ddee  ssuuss  pprrooppóóssiittooss,,  eenn  ttaall  ccaassoo  eerraa  ppoossiibbllee  iimmaaggiinnaarr  uunn  mmuunnddoo  
ffuuttuurroo  ddoommeessttiiccaaddoo  ppoorr  eell  hhoommbbrree,,  ppuueess  llaa  pplleenniittuudd  cciieennttííffiiccaa  lloo  hhaabbrrííaa  vvuueellttoo  ccoommpplleettaammeennttee  iinntteelliiggiibbllee  yy  
ssoobbeerraannaammeennttee  mmaanniippuullaabbllee,,  ddee  ttaall  mmaanneerraa  qquuee  llaa  aalltteerriiddaadd  iinniicciiaall  eerraa  uunnaa  aappaarriieenncciiaa  pprroodduucciiddaa  ppoorr  llaa  
iiggnnoorraanncciiaa,,  eennaajjeennaacciióónn  rreemmeeddiiaabbllee,,  yy  aall  ffiinn  ddee  llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn  nnooss  eennccoonnttrraarrííaammooss  eenn  ccaassaa  pprrooppiiaa  ssiinn  aammeennaazzaa  
yy  ssiinn  mmiisstteerriioo..  
UUnnaa  vviieejjaa  mmááqquuiinnaa  ddee  eessccrriibbiirr  mmee  ssaallvvóó  ddee  eennggaaññaarrmmee  aa  mmíí  mmiissmmoo  yy  ccaaeerr  eenn  eessttee  eerrrroorr..  LLaa  eennccoonnttrréé  hhaaccee  aaññooss  
eenn  uunn  bbaassuurreerroo,,  ddeessppllaazzaaddaa  sseegguurraammeennttee  ppoorr  aappaarraattooss  eellééccttrriiccooss  yy  eelleeccttrróónniiccooss;;  llaa  hhee  ddeessaarrmmaaddoo  yy  aarrmmaaddoo  vvaarriiaass  
vveecceess,,  nniinngguunnaa  ddee  ssuuss  ppaarrtteess  mmee  ssoorrpprreennddee,,  llaa  uussoo  ccaassii  ttooddooss  llooss  ddííaass  yy  ssiinn  eemmbbaarrggoo,,  nnoo  ppoorr  eessoo  eess  mmeennooss  
ddiissttiinnttaa  ddee  mmíí,,  mmeennooss  hheetteerrooggéénneeaa..  SSii  yyoo  ccoonnoocciieerraa  llaa  mmááqquuiinnaa  ddeell  mmuunnddoo  ttaann  bbiieenn  ccoommoo  ccoonnoozzccoo  mmii  mmááqquuiinnaa  
ddee  eessccrriibbiirr,,  nnoo  ppoorr  eessoo  sseerrííaa  mmeennooss  ddiissttiinnttaa  ddee  mmíí,,  mmeennooss  hheetteerrooggéénneeaa..  PPrroobbéé  ccoonn  oottrrooss  ssíímmiilleess  nnoo  mmeeccáánniiccooss,,  
mmee  ddeesslliiccéé  eenn  mmeettoonniimmiiaass,,  ddii  ssaallttooss  mmeettaaffóórriiccooss;;  ppeerroo  eell  rreessuullttaaddoo  ffuuee  eell  mmiissmmoo::  eell  ccoonnoocciimmiieennttoo  cciieennttííffiiccoo,,  
aauunnqquuee  sseeaa  ppeennssaaddoo  ccoommoo  ppeerrffeeccttoo  yy  aaccaabbaaddoo,,  nnoo  ddiissuueellvvee  llaa  aalltteerriiddaadd  ddeell  mmuunnddoo..  UUnnaa  ccllaassee  ddee  iiggnnoorraanncciiaa  ssee  
mmaanntteennííaa  iinneexxppuuggnnaabbllee  aa  llaa  cciieenncciiaa::  llaa  iiggnnoorraanncciiaa  qquuee  mmee  iimmppiiddee  ddaarr  ccuueennttaa  ddee  mmii  pprreesseenncciiaa  eexxttrraaññaa  aa  llaass  ccoossaass..  
AAll  ccoonnttrraarriioo,,  eerraa  mmii  pprreesseenncciiaa  eexxttrraaññaa  aa  llaass  ccoossaass  lloo  qquuee  ddaabbaa  ccuueennttaa  ddee  llaass  cciieenncciiaass..  LLaa  aalltteerriiddaadd  ––aauunnqquuee  
aaggrraavvaaddaa  ppoorr  llaa  iiggnnoorraanncciiaa  qquuee  llaa  cciieenncciiaa  ppuueeddee  ddeessppeejjaarr––  nnoo  eess  ccuueessttiióónn  ddee  iiggnnoorraanncciiaa..  
LLuueeggoo,,  llaa  iiddeeaa  ddee  pprrooggrreessoo  ddeell  ccoonnoocciimmiieennttoo  ssee  mmee  pprreesseennttóó  ddee  oottrraa  mmaanneerraa::  ccoommoo  pprroocceessoo  ddee  rreeeennccuueennttrroo,,  
rreeccoonnoocciimmiieennttoo  yy  rreeccuueerrddoo..  SSii  ssuuppoonnggoo  qquuee  llaa  aalltteerriiddaadd  ddeell  mmuunnddoo  ccoonn  rreessppeeccttoo  aa  mmíí,,  ttaann  aagguuddaammeennttee  
ppeerrcciibbiiddaa,,  eess  eennaajjeennaacciióónn  ttrraannssiittoorriiaa  ssuurrggiiddaa  ddee  uunn  eexxttrraaññaammiieennttoo  oorriiggiinnaarriioo,,  eess  ddeecciirr,,  ssii  uubbiiccoo  eell  oorriiggeenn  ddee  llaa  
aalltteerriiddaadd  eenn  eell  rroommppiimmiieennttoo  ddee  uunnaa  uunniiddaadd  iinniicciiaall,,  eenn  eell  ttrraauummaa  ddee  uunnaa  ddiivviissiióónn  sseeppaarraacciióónn  ddiissppeerrssiióónn,,  eenn  uunnaa  
eessppeecciiee  ddee  bbiigg  bbaanngg  mmeettaaffííssiiccoo  ccuuyyooss  ffrraaggmmeennttooss  nnoo  ssoonn  hheetteerrooggéénneeooss  eesseenncciiaallmmeennttee,,  ssiinnoo  ssóólloo  qquuee  nnoo  ppuueeddeenn  
rreeccoonnoocceerrssee  llooss  uunnooss  aa  llooss  oottrrooss,,  ttrraassttoorrnnaaddooss  yy  oobbnnuubbiillaaddooss  ppoorr  llaa  eexxpplloossiióónn;;  yy  ssii  ccoonncciibboo  aall  ccoonnoocciimmiieennttoo  nnoo  
ccoommoo  rreepprreesseennttaacciióónn  mmeennttaall  ddee  lloo  aajjeennoo  aa  mmíí,,  nnoo  ccoommoo  iimmaaggeenn  ddeell  mmuunnddoo  ccoonnssttrruuiiddaa  ppoorr  llaa  rraazzóónn  ccoonn  llaa  
iinnffoorrmmaacciióónn  ddee  llooss  sseennttiiddooss,,  nnoo  ccoommoo  tteeoorrííaa,,  ssiinnoo  ccoommoo  aacceerrccaammiieennttoo  ddee  lloo  sseemmeejjaannttee  aa  lloo  sseemmeejjaannttee  
eennaajjeennaaddoo,,  eenn  mmaarrcchhaa  tteemmppoorraall  hhaacciiaa  llaa  rreeuunniiffiiccaacciióónn  ffiinnaall,,  eennttoonncceess  ppuueeddoo  eessppeerraarr  eell  cceessee  ddee  llaa  aalltteerriiddaadd  
ccuuaannddoo  ccuullmmiinnee  eessee  pprroocceessoo  ddee  rreeeennccuueennttrroo,,  rreeccoonnoocciimmiieennttoo  yy  rreeccuueerrddoo..  
LLaannzzaaddoo  aa  eessaa  eessppeeccuullaacciióónn,,  mmee  ppaarreecciióó  qquuee  eessee  pprroocceessoo,,  eessaa  ffoorrmmaa  ddee  pprrooggrreessoo,,  nnoo  ppooddííaa  sseerr  iinnddiivviidduuaall  ssiinnoo  
ccoolleeccttiivvaa  ee  hhiissttóórriiccaa;;  tteennííaa  qquuee  sseerr  ddee  hhoommbbrree  aa  hhoommbbrree,,  ddee  hhoommbbrree  aa  ssoocciieeddaadd,,  ddee  ssoocciieeddaadd  aa  ssoocciieeddaadd,,  ddee  
ssoocciieeddaadd  aa  hhuummaanniiddaadd,,  ddee  hhuummaanniiddaadd  aa  nnaattuurraalleezzaa  yy  uunniivveerrssoo..  MMee  ppaarreecciióó  qquuee  aabbaarrccaarrííaa  iinnmmeennssooss  ppeerrííooddooss  ddeell  
ddeevveenniirr  ppaassaannddoo  ppoorr  gguueerrrraass,,  aalliiaannzzaass,,  mmeessttiizzaajjeess,,  ooddiiooss  rraacciiaalleess,,  ppaattrriiaass  hhoossttiilleess,,  rreeccoonncciilliiaacciioonneess,,  
rroommppiimmiieennttooss,,  ccoonnffeeddeerraacciioonneess,,  vviiaajjeess  eexxhhaauussttiivvooss,,  iinnvveennttooss,,  aaggoottaaddoorraass  eexxpplloorraacciioonneess,,  eexxppeerriimmeennttooss,,  tteeoorrííaass  
ddee  tteeoorrííaass,,  mmee  ppaarreecciióó  qquuee  ttaall  vveezz  sseerrííaa  iinnffiinniittoo  oo  ppoorr  lloo  mmeennooss  ddee  iinnccaallccuullaabbllee  dduurraacciióónn  ppaarraa  iinnccaallccuullaabblleess  
ggeenneerraacciioonneess  ddee  hhoommbbrreess  yy,,  eenn  ttooddoo  ccaassoo,,  nnoo  vváálliiddoo  ppaarraa  mmíí  qquuee  vvooyy  aa  mmoorriirr  mmuuyy  pprroonnttoo..  
AAddeemmááss,,  ssii  eell  pprroocceessoo  ccoommiieennzzaa  ddee  ppeerrssoonnaa  aa  ppeerrssoonnaa,,  bbaassttaa  ccoonnssiiddeerraarr  lloo  ddiiffíícciill  ddee  llaa  ccoommuunniiccaacciióónn  eennttrree  llooss  
hhoommbbrreess  ppaarraa  sseennttiirr  vvéérrttiiggoo  aannttee  llaa  iinnmmeennssiiddaadd  ddeell  ttiieemmppoo  nneecceessaarriioo..  AAppaarrttaannddoo  llaa  ccoommuunniiccaacciióónn  ggoobbeerrnnaaddaa  
ppoorr  llooss  ppaattrroonneess  ccuullttuurraalleess,,  llaa  ccoommuunniiccaacciióónn  eeccoollóóggiiccaa  ddee  ssuuppeerrvviivveenncciiaa  yy  llaa  ccoommuunniiccaacciióónn  oobblliiggaaddaa  ppoorr  eell  
jjuueeggoo  ddee  iinntteerreesseess  iinntteerrnnaacciioonnaalleess,,  yyaa  ddee  ppoorr  ssíí  pprroobblleemmááttiiccaass,,  yy  ppoonniieennddoo  aatteenncciióónn  ssóólloo  aa  llaa  ccoommuunniiccaacciióónn  
íínnttiimmaa  eennttrree  aalllleeggaaddooss,,  eess  nneecceessaarriioo  rreeccoonnoocceerr  qquuee  nnuunnccaa  lllleeggaa  mmuuyy  lleejjooss..  MMaannuueellaa  eess  ppaarraa  mmíí  eenn  mmuucchhooss  
sseennttiiddooss  ttaann  iimmppeenneettrraabbllee  ccoommoo  uunnaa  ppiieeddrraa,,  yy  yyoo  ppaarraa  eellllaa..  NNoo  ssóólloo  eess  ddiiffíícciill  llaa  ccoommuunniiccaacciióónn  aauuttéénnttiiccaa  eenn  ssíí;;  llaa  
ddiiffiiccuullttaadd  ssee  vvee  aaggrraavvaaddaa,,  ssaallvvoo  eenn  ccaassooss  ppaattoollóóggiiccooss  ddee  eexxhhiibbiicciioonniissmmoo,,  ppoorr  llaa  vvoolluunnttaadd  ddee  mmaanntteenneerr  aa  ttooddaa  
ccoossttaa  uunnaa  rreesseerrvvaa  ddee  ssoommbbrraa..  SSoossppeecchhoo  qquuee,,  iinncclluussoo  eenn  llooss  ccaassooss  ppaattoollóóggiiccooss  ddee  eexxhhiibbiicciioonniissmmoo,,  nnoo  ssee  qquuiieerree  
mmoossttrraarr  llaa  vveerrddaadd  ssiinnoo  pprrooyyeeccttaarr  vviioolleennttaammeennttee  uunnaa  iimmaaggeenn  eennggaaññoossaa..  ((FFiinnggeess  eell  oorrggaassmmoo,,  ppuuttaa  iinnggeennuuaa,,  ccoommoo  
ssii  aa  mmíí  mmee  iimmppoorrttaarraann  mmuucchhoo  eessooss  eessppaassmmooss..  MMaalliinnffoorrmmaaddaa  ppoorr  rreevviissttaass  ddee  sseexxoollooggííaa,,  mmaaññoossiiaaddaa  ppoorr  eessooss  
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aammaanntteess  qquuee  ffeettiicchhiizzaann  llaa  ssaattiissffaacccciióónn  ddee  uunnaa  nneecceessiiddaadd  ffiissiioollóóggiiccaa  yy  bbuussccaann  ééxxttaassiiss  ccoommppaarrttiiddooss,,  ccllíímmaaxx  
ssiimmuullttáánneeooss..))  AAggrréégguueessee  qquuee  ttooddoo  vvuueellvvee  aa  ccoommeennzzaarr  ccaassii  eenn  cceerroo  ppaarraa  ccaaddaa  nnuueevvaa  ggeenneerraacciióónn..    
PPeerroo  aaúúnn  ssii  iimmaaggiinnoo  eell  pprroocceessoo  ccoommoo  ccuummpplliiddoo  ddeessppuuééss  ddee  mmuucchhooss  mmiilleenniiooss  ddee  pprrooggrreessoo,,  nnoo  mmee  ccoonnssuueellaa  llaa  
gglloorriiaa  ddee  eessaa  aappooccaattáássttaassiiss,,  llaa  rreeuunniiffiiccaacciióónn  ffuuttuurraa  ddee  ttooddoo,,  qquueeddaannddoo  yyoo  ppoorr  ffuueerraa..  BBiieenn  ddee  mmuucchhooss  eenn  uunn  
ffuuttuurroo  ccoonnjjeettuurraall,,  ccoonnssuueelloo  ddee  ttoonnttooss..  YY  ppeennssáánnddoollaa  ddee  cceerrccaa  nnii  ssiiqquuiieerraa  sseerrííaa  bbiieenn  ddee  mmuucchhooss,,  ppoorrqquuee  lloo  
mmiissmmoo  qquuee  mmee  ooccuurrrree  aa  mmíí  llee  ooccuurrrriirrííaa  aa  ttooddooss  llooss  ddeemmááss  iinnddiivviidduuooss::  sseerrííaammooss  mmoommeennttooss  ttrraannssiittoorriiooss  ddee  uunn  
pprroocceessoo,,  ppaassooss  ddee  uunnaa  mmaarrcchhaa  qquuee  nnooss  aabbaannddoonnaa  yy  nnoo  nnooss  ddeejjaa  nnii  ccoommoo  hhuueellllaa,,  aauunnqquuee  ttrraatteemmooss  tteennaazzmmeennttee  ddee  
ccrreeeerr  qquuee  lloo  qquuee  hheemmooss  ssiiddoo  yy  ssiiggnniiffiiccaaddoo  qquueeddaa  ccoonnsseerrvvaaddoo  eenn  llaa  uunniiddaadd  ttoottaall  ddoonnddee  ttooddooss  llooss  ggaattooss  ssoonn  
ppaarrddooss  yy  rrooddaass  llaass  vvaaccaass  nneeggrraass..  
CCaammiinnaannddoo  ppoorr  eessttaa  vvaa  eessppeeccuullaattiivvaa  lllleeggoo  ddee  nnuueevvoo  aa  llaa  aalltteerriiddaadd..  EEll  iimmaaggiinnaaddoo  pprroocceessoo  ddee  rreeeennccuueennttrroo,,  
rreeccoonnoocciimmiieennttoo,,  rreeccuueerrddoo  yy  rreeuunniiffiiccaacciióónn  rreessuullttaa  eexxttrraaññoo,,  iinnddiiffeerreennttee  yy  aajjeennoo  aa  lloo  qquuee  yyoo  ssooyy  yy  ssiiggnniiffiiccoo  ccoommoo  
iinnddiivviidduuoo  aaqquuíí..  LLoo  mmiirroo  yy  aaddmmiirroo  ddee  lleejjooss,,  ddeessddee  mmii  iimmppoonntteeaabbllee  ddiiffeerreenncciiaa..  
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SSEEIISS  
  
DDeessppuuééss  ddee  llaass  rreefflleexxiioonneess  aanntteerriioorreess  sseennttíí  qquuee  nnoo  hhaabbííaa  tteerrmmiinnaaddoo  llaa  eexxpplloorraacciióónn  eessppeeccuullaattiivvaa..  DDeebbííaa  sseerr  mmááss  
aauuddaazz..  MMee  ddii  ccuueennttaa  ddee  qquuee  mmee  eennccoonnttrraabbaa  aall  bboorrddee  ddee  uunn  ddeessccuubbrriimmiieennttoo  ccoommoo  ccuuaannddoo  uunnoo  ttiieennee  uunnaa  ppaallaabbrraa  
eenn  llaa  ppuunnttaa  ddee  llaa  lleenngguuaa  yy  ssaabbee  qquuee  eell  rreeccuueerrddoo  eess  iinnmmiinneennttee..  
SSii  ssuuppoonnggoo  qquuee  ssooyy  iinnmmoorrttaall  ddee  aallgguunnaa  mmaanneerraa,,  rreennaacciieennddoo,,  ccoonnttiinnuuáánnddoommee  eenn  eennccaarrnnaacciioonneess  ssuucceessiivvaass  yy  
ccoonnsseerrvvaannddoo  lloo  ggaannaaddoo  eenn  ccaaddaa  uunnaa;;  ssii,,  eenn  eell  pprroocceessoo  ddee  rreeeennccuueennttrroo--rreeccuueerrddoo--rreeuunniiffiiccaacciióónn,,  eennttiieennddoo  eell  
pprrooggrreessoo  ccoommoo  aammpplliiaacciióónn  ppaauullaattiinnaa  ddee  mmii  pprrooppiioo  cceennttrroo  ddee  ccoonncciieenncciiaa  ddee  ttaall  mmaanneerraa  qquuee,,  eenn  eell  llíímmiittee,,  lllleegguuee  aa  
aabbaarrccaarr  ttooddaass  llaass  ccoossaass  ssiinn  ppeerrddeerr  iinnddiivviidduuaalliiddaadd::  ssii  ccrreezzccoo  hhaassttaa  qquuee  mmii  ccoonncciieenncciiaa  iinnddiivviidduuaall  sseeaa  ccoonncciieenncciiaa  ddee  
ttooddaass  llaass  ccoossaass;;  ssii  iimmaaggiinnoo,,  ppoorr  eejjeemmpplloo,,  qquuee  ttooddaass  llaass  ccoossaass  ssoonn  uunnaa,,  qquuee  mmii  ccoonncciieenncciiaa  ppeerrssoonnaall  ppoorr  eessttaarr  
hhuunnddiiddaa  eenn  llaa  sseeppaarraacciióónn  ssóólloo  ttiieennee  iilluussiioonneess  ppaarrttiiccuullaarreess  ppeerroo  ppuueeddee  vvoollvveerrssee  aa  lloo  ccoommúúnn  hhaassttaa  lllleeggaarr  aa  sseerr  eell  
ttooddoo  mmiissmmoo  yy  llaa  ccoonncciieenncciiaa  ddee  ttooddoo,,  eell  ttooddoo  aauuttooccoonncciieennttee;;  ssii  eexxaacceerrbboo  eessttee  iinnddiivviidduuaalliissmmoo  ppaarrooxxííssttiiccoo  yy  ddooyy  
ppoorr  ccuummpplliiddoo,,  rreeaalliizzaaddoo  yy  jjuussttiiffiiccaaddoo  sseemmeejjaannttee  ddeelliirriioo  ssoolliippssiissttaa  yy  mmeeggaallóómmaannoo,,  eennttoonncceess  nnoo  hhaabbrrííaa  yyaa  mmááss  
aalltteerriiddaadd  aallgguunnaa  ppuueessttoo  qquuee  ttooddaass  llaass  ccoossaass  sseerrííaann  ppaarrtteess  íínnttiimmaass  ddee  mmii  pprrooppiiaa  ccoonncciieenncciiaa,,  eess  ddeecciirr  ddee  mmíí  mmiissmmoo,,  
iinntteeggrraaddaass  eenn  uunn  ttooddoo  aauuttooccoonncciieennttee  uunniittaarriioo  ssiinn  aannttaaggoonniissmmooss  rreeaalleess  nnii  ccoonnttrraaddiicccciioonneess  vveerrddaaddeerraass  yy  ssiinn  qquuee  
mmii  iinnddiivviidduuaalliiddaadd  ssuuccuummbbaa..  
  
PPeerroo,,  aall  ccoonncceebbiirr  ddee  eessttaa  mmaanneerraa  eell  cceessee  ddee  llaa  aalltteerriiddaadd  yy  aall  ccoonncceebbiirr  llaa  rreessuullttaannttee  uunniiddaadd  pplleennaammeennttee  
aauuttooccoonncciieennttee,,  ddeebboo  ccoonncceebbiirr  aa  eessttaa  úúllttiimmaa  ccoommoo  eexxiisstteennttee,,  ccoommoo  eessttaannddoo  aahhíí,,  ccoommoo  ddiiffeerreennttee  ddee  nnoo  eexxiissttiirr,,  ddee  
nnoo  eessttaarr  aahhíí,,  ccoommoo  lliimmiittaaddaa  yy  ttaall  vveezz  ppeenneettrraaddaa  ppoorr  eell  nnoo  sseerr;;  ddeebboo  ccoonncceebbiirrllaa  ccoommoo  ffiinniittaa  aauunnqquuee  tteennggaa  llaa  
eesseenncciiaa  yy  llooss  ppooddeerreess  ddee  uunn  ddiiooss  ssuupprreemmoo  ccaappaazz  ddee  ccrreeaarr  yy  ggoobbeerrnnaarr  uunniivveerrssooss..  SSiieennddoo  oommnniippootteennttee  yy  
oommnniisscciieennttee  ddee  ttooddoo  ccuuaannttoo  eexxiissttee,,  sseerrííaa  eellllaa  mmiissmmaa  eexxiisstteennttee  yy  ppoorr  lloo  ttaannttoo  ddiiffeerreennttee  ddee  llaa  nnoo  eexxiisstteenncciiaa,,  ddee  llaa  
nnaaddaa;;  eessttaarrííaa  aahhíí  ssiinn  ffuunnddaammeennttoo,,  ssiinn  rraazzóónn  ddee  sseerr,,  iinnsseegguurraa  ccoommoo  uunnaa  llllaammaa  aall  vviieennttoo,,  ¿¿eexxppuueessttaa  ttaall  vveezz  aa  sseerr  
lliitteerraallmmeennttee  aannoonnaaddaaddaa,,  aanniiqquuiillaaddaa??  
AAll  ccoonncceebbiirr,,  ppuueess,,  ddee  eessaa  mmaanneerraa  eell  cceessee  ddee  llaa  aalltteerriiddaadd  ddeell  mmuunnddoo,,  aall  iimmaaggiinnaarrmmee  aa  mmíí  mmiissmmoo  ccoommoo  ddiiooss  
ppeerrffeeccttííssiimmoo  ddeesseennaajjeennaaddoo,,  hhee  aaqquuíí  qquuee  mmee  eennccuueennttrroo  ccoonn  llaa  aalltteerriiddaadd  ppuurraa,,  ccoonn  llaa  aalltteerriiddaadd  ddeell  nnoo  sseerr..  
LLaa  eexxpplloorraacciióónn  eessppeeccuullaattiivvaa  nnoo  ffuuee  vvaannaa..  EEll  ddeelliirriioo  ssoolliippssiissttaa  yy  mmeeggaallóómmaannoo  mmee  ppeerrmmiittiióó  vveerr  ccoonn  mmaayyoorr  
ccllaarriiddaadd,,  qquuee  llaa  aalltteerriiddaadd  ddeell  mmuunnddoo,,  ccoonnccííbbaassee  ccoommoo  ssee  ccoonncciibbaa,,  eess  iinnssiiggnniiffiiccaannttee  eenn  ccoommppaarraacciióónn  ccoonn  llaa  
aalltteerriiddaadd  ddeell  nnoo  sseerr......  EEll  mmuunnddoo  yy  yyoo,,  eennaajjeennaaddooss  oo  rreeccoonncciilliiaaddooss,,  eessttaammooss  aammbbooss  eennffrreennttaaddooss  aa  llaa  aalltteerriiddaadd  
eexxttrreemmaa  ddeell  nnoo  sseerr;;  yy  nnoo  eess  ccuueessttiióónn  ddee  ppooddeerr  nnii  ddee  ccoonnoocciimmiieennttoo,,  nnii  ddee  ggrraannddeezzaa..  EEnn  rreellaacciióónn  ccoonn  eell  nnoo  sseerr  ddaa  
lloo  mmiissmmoo  sseerr  ddiiooss  oo  ccuuccaarraacchhaa,,  eell  bbiieenn  eess  uunn  ggaarrggaajjoo,,  llaa  bbeelllleezzaa  ssee  iinntteerrccaammbbiiaa  ccoonn  llaa  rriissaa  ddeell  iiddiioottaa,,  eell  eessttaalllliiddoo  
ddee  uunnaa  bboommbbaa  aattóómmiiccaa  nnoo  ssuuppeerraa  aall  ddee  uunn  bbeessoo..  SSii  yyoo  ffuueerraa  eell  GGrraann  RReeyy  oo  PPeennddeess  oo  ZZeeuuss  nnoo  mmee  eennccoonnttrraarrííaa  
mmeejjoorr  ssiittuuaaddoo  ccoonn  rreessppeeccttoo  aall  nnoo  sseerr  qquuee  ssiieennddoo  ccoommoo  ssooyy  aahhoorraa  eennccuuaaddeerrnnaaddoorr  ddee  ttrraabbaajjooss  aaccaaddéémmiiccooss  yy  lliibbrrooss  
ffoottooccooppiiaaddooss..  
  
EEssttaa  ccoommpprreennssiióónn  mmee  ttrraannqquuiilliizzóó  aall  aalliivviiaarrmmee  ddee  nnoo  sséé  qquuéé  ccaarrggaass  iinnccoonnsscciieenntteess..  AAhhoorraa  aassiissttoo  ddeessoollaaddoo  aa  mmii  
pprrooppiiaa  eexxiisstteenncciiaa  qquuee  ccoonnssiissttee  eenn  hhaabbeerr  ssuurrggiiddoo  yy  ppeerrssiissttiirr  ssiinn  ffuunnddaammeennttoo,,  ssiinn  ccaauussaa  ccoonnoocciiddaa,,  ssiinn  sseennttiiddoo,,  
rreessiissttiieennddoo  llooss  eemmbbaatteess  ddeell  mmuunnddoo  eenn  uunn  aabbssuurrddoo  ccoonnaattoo  ddee  aauuttoopprreesseerrvvaacciióónn  ccaassii  ccoommoo  llooss  qquuee  iinnssiisstteenn  eenn  ssuuss  
ddeebbeerreess,,  aaffaanneess,,  aammbbiicciioonneess,,  ccoonnfflliiccttooss  yy  eennrreeddooss  ppaarraa  oollvviiddaarr  qquuee  llooss  rroonnddaa  llaa  mmuueerrttee;;  ppeerroo,,  vviieennddoo  qquuee  eexxiissttiirr  
eess  nnaaddaarr  eenn  llaa  nnaaddaa,,  nnaaddeeaarr  ppuuddiieerraa  ddeecciirrssee,,  ccoonn  ccrriissppaacciióónn  yy  eessffuueerrzzoo  iinnúúttiilleess,,  ssee  mmee  ooccuurrrriióó  ddeessiissttiirr,,  aafflloojjaarr  llaass  
tteennssiioonneess  ddee  ssuuppeerrvviivveenncciiaa,,  ddeesseemmbbrraaggaarr  llooss  ssuuppeerrfflluuooss  mmeeccaanniissmmooss  ddee  ddeeffeennssaa  ppaarraa  fflloottaarr  eenn  vveezz  ddee  nnaaddeeaarr;;  yy  
ddeecciiddíí  aaccoossttaarrmmee  eenn  eell  nnoo  sseerr,,  aabbaannddoonnaarrmmee  eenn  llaa  aaccttiittuudd  ddee  qquuiieenn  hhaaccee  llaa  ppllaanncchhaa  eenn  eell  mmaarr..  DDeessppuuééss  ddee  ttooddoo,,  
mmii  eexxiisstteenncciiaa  yy  ssuu  cceessee  nnoo  ddeeppeennddeenn  pprriimmaarriiaammeennttee  ddee  mmii  vvoolluunnttaadd,,  nnaaddiiee  eessccooggee  eexxiissttiirr  aauunnqquuee  ppuueeddaa  eessccooggeerr  
iinntteennttaarr  sseegguuiirr  eexxiissttiieennddoo,,  nnii  nnaaddiiee  ssaabbee  aa  cciieenncciiaa  cciieerrttaa  qquuee  eell  ssuuiicciiddiioo  aaccaabbee  ccoonn  ssuu  pprrooppiiaa  eexxiisstteenncciiaa..  
NNoo  ffuuee  ffáácciill..  EEll  tteerrrroorr  ddee  llaa  mmuueerrttee  mmee  ccrriissppaabbaa  yy  mmee  iimmppeeddííaa  ssoollttaarrmmee..  DDee  nnaaddaa  mmee  vvaallííaann  llooss  rraazzoonnaammiieennttooss..  
MMee  aaffeerrrraabbaa  aa  llooss  aannggoorreess  yy  llaannggoorreess  ddee  llaa  vviiddaa  oorrddiinnaarriiaa,,  mmee  aaggaarrrraabbaa  ddee  llaass  ooccuuppaacciioonneess  yy  pprreeooccuuppaacciioonneess  
ccoommoo  uunn  nnááuuffrraaggoo  eecchhaa  mmaannoo  aa  ssuu  ttaabbllaa..  CCoommpprreennddíí  eennttoonncceess  qquuee  eerraa  mmááss  ffáácciill  hhaacceerr  eessffuueerrzzooss  qquuee  ddeejjaarr  ddee  
hhaacceerrllooss..  YYoo  ppeennddííaa  ssiieemmpprree  ddee  ttaarreeaass  ppoorr  ccuummpplliirr;;  ddee  pprroobblleemmaass  ppoorr  rreessoollvveerr,,  ddee  ccoonnfflliiccttooss  qquuee  ddeebbííaa  eevviittaarr,,  yy  
ddee  lloo  qquuee  ssee  ttrraattaabbaa  eerraa  ddee  aafflloojjaarr  ttooddoo..  PPeerroo  ffuuii  vvaalliieennttee::  mmee  ccoonnttrraajjee  ccoommoo  uunn  ppuuññoo  eenn  uunn  eessppaassmmoo  vviioolleennttoo,,  
ttiittáánniiccoo,,  eexxttrreemmoo,,  pprroorrrruummppíí  eenn  uunn  ggrriittoo  ppaavvoorroossoo  yy  lluueeggoo  mmee  rreellaajjéé  ddeejjaannddoo  ddee  uunn  ssoolloo  ggoollppee  mmiiss  ccuuiiddaaddooss  
eennttrree  llaass  oollaass  yy  eessppuummaass  oollvviiddaaddooss..  
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FFlloottéé,,  ppuueess,,  ssiinn  eell  mmiieeddoo  ddee  hhuunnddiirrmmee  yy  eenn  eessaa  ccóómmooddaa  ppoossiicciióónn  ppuuddee  rreefflleexxiioonnaarr  aa  mmiiss  aanncchhaass  ssoobbrree  
ccuueessttiioonneess  qquuee  aanntteess  mmee  eessttaabbaann  vveeddaaddaass  yy  hhaacceerr  eexxppeerriimmeennttooss  qquuee  mmii  ssiittuuaacciióónn  aanntteerriioorr  nnoo  ppeerrmmiittííaa..  
PPaarraa  ffaacciilliittaarr  llaa  fflloottaacciióónn  eexxiisstteenncciiaall  mmee  aaccoossttéé  eenn  uunnaa  hhaammaaccaa,,  eenn  eell  aassaannaa  qquuee  aaddooppttaann  llooss  llllaanneerrooss  ddee  AAppuurree  yy  
BBaarriinnaass  ccuuaannddoo  qquuiieerreenn  mmeeddiittaarr,,  hhaallaannddoo  aa  iinntteerrvvaallooss  rreegguullaarreess  eell  eexxttrreemmoo  ddee  uunn  mmeeccaattiiccoo  ffiijjaaddoo  aa  llaa  ppaarreedd  ppaarraa  
mmoovveerrssee  eenn  ffoorrmmaa  rreegguullaarr,,  ooyyeennddoo  eell  mmoonnóóttoonnoo  cchhiilllliiddoo  ddee  llaass  aallccaayyaattaass  yy  eell  aappaaggaaddoo  ssuussuurrrroo  ddee  llaass  ffuunnddaass  eenn  
eell  ssuueelloo..  
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SSIIEETTEE    
  
LLaa  pprriimmeerraa  ccoommpprreennssiióónn  qquuee  ttuuvvee  mmiieennttrraass  hhaacciiaa  llaa  ppllaanncchhaa  nnaacciióó  ccoommoo  ssiigguuee::  HHaassttaa  eennttoonncceess  ttooddaass  mmiiss  
rreefflleexxiioonneess  hhaabbííaann  ssiiddoo  hheecchhaass  aa  llaa  lluuzz  ddeell  ccoonnoocciimmiieennttoo  qquuee  ssee  oobbttiieennee  ppoorr  mmeeddiioo  ddee  llooss  sseennttiiddooss  yy  eell  
eenntteennddiimmiieennttoo  aauuxxiilliiaaddooss  ppoorr  llaa  iimmaaggiinnaacciióónn  yy  llaa  rraazzóónn..  
TTaall  ccoonnoocciimmiieennttoo  nnoo  eess  ddeesspprreecciiaabbllee;;  ssiinn  ééll  yyoo  nnoo  hhuubbiieerraa  ssoobbrreevviivviiddoo,,  nnii  hhuubbiieerraa  lllleeggaaddoo  aa  mmii  fflloottaacciióónn  aaccttuuaall..  
PPeerroo  ttiieennee  uunn  ggrraavvííssiimmoo  ddeeffeeccttoo,,  ddeeppeennddee  ddee  llooss  mmeeddiiaaddoorreess  yy  ddee  llooss  aauuxxiilliiaarreess,,  oo  sseeaa  ddee  llooss  sseennttiiddooss  yy  eell  
eenntteennddiimmiieennttoo  ppoorr  uunn  llaaddoo  yy  ddee  llaa  rraazzóónn  yy  llaa  iimmaaggiinnaacciióónn  ppoorr  eell  oottrroo..  SSuu  vveerrddaadd  ddeeppeennddee  eenn  ggrraann  ppaarrttee  ddee  llaa  
ffiiddeelliiddaadd  yy  eeffiicciieenncciiaa  ddee  ssuuss  mmeeddiiaaddoorreess  yy  aauuxxiilliiaarreess..  AAhhoorraa  bbiieenn,,  ssaabbeemmooss  qquuee  llooss  sseennttiiddooss  eennggaaññaann  aa  vveecceess  ¿¿nnoo  
ppooddrrííaann  eennggaaññaarr  ttaammbbiiéénn  ccuuaannddoo  nnoo  ssaabbeemmooss  qquuee  eennggaaññaann??  SSaabbeemmooss  qquuee  eell  eenntteennddiimmiieennttoo  ttiieennee  ssuu  eessttrruuccttuurraa  
pprrooppiiaa  yy  ssuu  mmaanneerraa  pprrooppiiaa  ddee  ooppeerraarr  ppaarraa  eellaabboorraarr  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ddee  llooss  sseennttiiddooss  ¿¿ccooiinncciiddeenn  eessaa  eessttrruuccttuurraa  yy  eessaa  
mmaanneerraa  ddee  ooppeerraarr  ccoonn  llaa  eessttrruuccttuurraa  yy  llaa  mmaanneerraa  ddee  ooppeerraarr  ddee  aaqquueelllloo  qquuee  ssee  ccoonnvviieerrttee  eenn  ccoonntteenniiddoo  sseennssoorriiaall??;;  
ssaabbeemmooss  aaddeemmááss  qquuee  eell  eenntteennddiimmiieennttoo  ppuueeddee  ttrraabbaajjaarr  eenn  vvaaccííoo  yy  eellaabboorraarr  oobbjjeettooss  iilluussoorriiooss..  SSaabbeemmooss  qquuee  llaa  
iimmaaggiinnaacciióónn  eess  lliibbrree,,  vvaaggaarroossaa  yy  vvoollááttiill..  ¿¿RReennuunncciiaa  aa  ssuu  pprrooppiiaa  nnaattuurraalleezzaa  ccuuaannddoo  aauuxxiilliiaa  aall  ccoonnoocciimmiieennttoo??  ¿¿nnoo  
lloo  iinnfflluuiirráá  aa  ppeessaarr  ddee  llooss  ccoonnttrroolleess  yy  ddeell  pplloommoo  qquuee  ssee  llee  ppuueeddaa  ppoonneerr  eenn  llaass  aallaass??  SSaabbeemmooss  qquuee  llaa  rraazzóónn  eessttáá  
mmááss  iinntteerreessaaddaa  eenn  ssíí  mmiissmmaa  qquuee  eenn  eell  mmuunnddoo;;  ssuu  ppaassiióónn  eess  llaa  ccoohheerreenncciiaa  yy  llaa  uunniiddaadd  ¿¿ccoonnccuueerrddaa  ssuu  ppaassiióónn  ccoonn  
llaa  ppaassiióónn  ddeell  mmuunnddoo  ppeennssaaddoo  ccoommoo  eenn  ssíí??  
EEnn  ttooddoo  ccaassoo,,  iinncclluussoo  eenn  eell  mmááss  ooppttiimmiissttaa..  iinncclluussoo  eenn  eell  óóppttiimmoo,,  eessee  ccoonnoocciimmiieennttoo  nnoo  eess  ddiirreeccttoo..  EEss  iinnddiirreeccttoo  yy  
mmeeddiiaaddoo,,  ccoonnjjeettuurraall  yy  pprroobbaabbiillííssttiiccoo..  VVaalliiéénnddoommee  ddee  pprrooyyeecccciioonneess  eessppeeccuullaattiivvaass  yyoo  hhaabbííaa  lllleeggaaddoo  yyaa  hhaassttaa  
ddoonnddee  eess  ppoossiibbllee  eessppeerraarr  lllleeggaarr  ppoorr  eessee  llaaddoo..  
LLaa  pprriimmeerraa  ccoommpprreennssiióónn  qquuee  ttuuvvee  mmiieennttrraass  hhaacciiaa  llaa  ppllaanncchhaa  ssee  mmee  pprreesseennttóó  pprriimmeerroo  eenn  ffoorrmmaa  ddee  pprreegguunnttaa  aannttee  
eell  ttiippoo  ddee  ccoonnoocciimmiieennttoo  qquuee  hhaabbííaa  aalluummbbrraaddoo  mmiiss  rreefflleexxiioonneess  aanntteerriioorreess..  PPuueeddoo  ffoorrmmuullaarrllaa  aassíí::  ¿¿HHaayy  
ccoonnoocciimmiieennttoo  ddiirreeccttoo,,  nnoo  mmeeddiiaaddoo??  HHaassttaa  eennttoonncceess  yyoo  hhaabbííaa  ssuuppuueessttoo,,  ssiinn  ccoobbrraarr  ccoonnsscciieenncciiaa  ddee  mmii  ssuuppoossiicciióónn  
yy  ppoorr  lloo  ttaannttoo  ssiinn  ppoonneerrllaa  eenn  tteellaa  ddee  jjuuiicciioo,,  qquuee  eell  ccoonnoocciimmiieennttoo  mmeeddiiaaddoo  eerraa  eell  úúnniiccoo  ppoossiibbllee..  LLaa  pprreegguunnttaa  
aabbrrííaa  uunnaa  ddiimmeennssiióónn  nnuueevvaa..  
EErraa  ccuueessttiióónn  ddee  uunn  nnuueevvoo  aacceerrccaammiieennttoo,,  ddee  uunnaa  aaccttiittuudd  ddiiffeerreennttee  qquuee  ppooddííaa  iinnvvaalliiddaarr  ttooddoo  lloo  ppeennssaaddoo  
aanntteerriioorrmmeennttee..  TTooddaa  bbúússqquueeddaa  qquuee  yyoo  eemmpprreennddiieerraa  eenn  llaa  nnuueevvaa  ddiimmeennssiióónn  ddeebbííaa  pprreesscciinnddiirr  ddee  llaa  lluuzz  ddeell  
ccoonnoocciimmiieennttoo  mmeeddiiaaddoo,,  ddee  llaa  lluuzz  ddeell  ssooll  vviissiibbllee  qquuee  aalluummbbrraa  llooss  sseennttiiddooss  yy  ddee  llaa  lluuzz  ddeell  ssooll  iinntteelliiggiibbllee  qquuee  
aalluummbbrraa  llaass  ooppeerraacciioonneess  ddee  iimmaaggiinnaacciióónn,,  eenntteennddiimmiieennttoo  yy  rraazzóónn..  SSóólloo  ppooddííaa  ccoonnttaarr  ––yy  ttaall  vveezz  nnoo  ssiieemmpprree––  ccoonn  
llaa  mmaannoo  aammiiggaa  ddee  llaa  lleenngguuaa  mmaaddrree  yy  eell  rrooccee  ddee  ssuu  vveessttee..  
FFoorrmmuulléé  llaa  pprreegguunnttaa  ddee  mmooddoo  mmááss  pprreecciissoo  yy  ccoonnccrreettoo::  ¿¿QQuuéé  ccoonnoocciimmiieennttoo  nnoo  mmeeddiiaaddoo  tteennggoo  yyoo??  ¿¿QQuuéé  sséé  yyoo  
qquuee  nnoo  hhaayyaa  lllleeggaaddoo  aa  ssaabbeerr  ppoorr  mmeeddiioo  ddee  ......??  
MMee  ppuussee  aa  eexxaammiinnaarr  ttooddooss  mmiiss  ccoonnoocciimmiieennttooss,,  pprriimmeerroo  eenn  ffoorrmmaa  ddeessoorrddeennaaddaa,,  ppeerroo  lluueeggoo  ddee  mmaanneerraa  
ssiisstteemmááttiiccaa  ppoorr  sseeccttoorreess,,  uussaannddoo  ccoommoo  ppiieeddrraa  ddee  ttooqquuee,,  llaa  pprreegguunnttaa  ¿¿eess  mmeeddiiaaddoo??  
HHuubbiieerraa  ppooddiiddoo  aahhoorrrraarrmmee  eell  ttrraabbaajjoo..  YYoo  ssaabbííaa  ddee  mmii  pprrooppiiaa  pprreesseenncciiaa,,  ddee  mmii  pprrooppiioo  eessttaarr  aahhíí,,  ddee  mmii  eexxiisstteenncciiaa,,  
ssiinn  mmeeddiiaacciióónn  aallgguunnaa..  LLoo  hhaabbííaa  ssaabbiiddoo  ssiieemmpprree;;  ppeerroo  ccoommoo  tteennííaa  ssiieemmpprree  llaa  aatteenncciióónn  ddiirriiggiiddaa  hhaacciiaa  aallggúúnn  oobbjjeettoo  
yy  ssiieemmpprree  eessttaabbaa  iilluummiinnaaddoo  ppoorr  llaa  lluuzz  ddee  llooss  ddooss  ssoolleess,,  hhaabbííaa  lllleeggaaddoo  aa  ccoonnssiiddeerraarrmmee  aa  mmíí  mmiissmmoo  ccoommoo  uunn  
oobbjjeettoo  mmááss  eennttrree  oottrrooss  oobbjjeettooss  ssiinn  ccaaeerr  eenn  ccuueennttaa  ddee  qquueeddaarr  ppoorr  ffuueerraa  ccoommoo  ssuujjeettoo,,  ssiinn  aaddvveerrttiirr  qquuee  mmii  eessttaarr  aahhíí  
eerraa  ccoommpplleettaammeennttee  ddiissttiinnttoo  ddee  ttooddaa  ccoossaa  qquuee  eessttuuvviieerraa  oo  ppuuddiieerraa  eessttaarr  ffrreennttee  aa  mmíí..  IInncclluussoo  ccuuaannddoo  mmee  
oobbsseerrvvaabbaa  mmuuyy  aatteennttaammeennttee  oobblliiccuuaannddoo  llaa  mmiirraaddaa  yy  ccrreeííaa  vveerrmmee,,  lloo  qquuee  vveeííaa  eerraa  mmii  pprrooppiioo  ccuueerrppoo,,  mmiiss  
eemmoocciioonneess,,  mmiiss  pprroocceessooss  mmeennttaalleess,,  mmiiss  ssuuffrriimmiieennttooss  yy  ssiieemmpprree  eenn  eessccoorrzzoo..  YYoo  mmiissmmoo  mmee  qquueeddaabbaa  ppoorr  ffuueerraa,,  
mmiirraannddoo..  
EEssttee  ssaabbeerr  aacceerrccaa  ddee  mmii  eessttaarr  aahhíí  eerraa  uunn  ttiippoo  ddee  ccoonnoocciimmiieennttoo  mmuuyy  ddiissttiinnttoo  ddee  ttooddooss  llooss  ddeemmááss,,  nnoo  eerraa  
mmeeddiiaaddoo;;  mmiieennttrraass  qquuee  ttooddooss  llooss  ddeemmááss  ssóólloo  ppooddííaann  pprroodduucciirrssee  ggrraacciiaass  aa  mmii  eessttaarr  aahhíí..  DDee  nnoo  hhaabbeerr  qquuiieenn  
ccoonnoozzccaa  nnoo  hhaayy  ccoonnoocciimmiieennttoo..  
EExxpprreessoo  eessttee  ccoonnoocciimmiieennttoo  rraazzoonnaaddaammeennttee,,  ppeerroo  nnoo  eerraa  rreessuullttaaddoo  ddee  uunn  rraazzoonnaammiieennttoo..  YYoo  nnoo  eessttaabbaa  
ddeemmoossttrráánnddoolloo,,  ssóólloo  mmee  mmoossttrraabbaa  aa  mmíí  mmiissmmoo  ssiirrvviiéénnddoommee  ddee  llaa  lleenngguuaa  yy  ssuuss  mmeeccaanniissmmooss;;  ppeerroo  eell  eerraa  aanntteerriioorr  
aa  ssuu  ffoorrmmuullaacciióónn  llóóggiiccaa  yy  vveerrbbaall  ee  iinnddeeppeennddiieennttee  ddee  eellllaa..  
EEll  ddeessccuubbrriimmiieennttoo  ddee  eessttaa  nnuueevvaa  ddiimmeennssiióónn  ddeell  ssaabbeerr  ––eell  ssaabbeerr  nnoo  mmeeddiiaaddoo––  mmee  rreeggoocciijjóó  ttaannttoo  qquuee  ppaasséé  
mmuucchhooss  ddííaass  ssiinn  mmeeddiittaarr..  MMee  ppaarreecciióó  qquuee  hhaabbííaa  eennccoonnttrraaddoo  uunnaa  ppiieeddrraa  pprreecciioossaa,,  aallggoo  mmuuyy  ffiirrmmee,,  ppeessee  aa  qquuee  eell  
úúnniiccoo  ssaabbeerr  ddee  eessee  ggéénneerroo  qquuee  hhaabbííaa  eennccoonnttrraaddoo  eerraa  eell  ssaabbeerr  ddee  mmíí  mmiissmmoo,,  ppeessee  aa  qquuee  nnii  ssiiqquuiieerraa  eerraa  uunn  
ddeessccuubbrriimmiieennttoo  ppuueess  ccoonnssiissttííaa  eenn  ddaarrmmee  ccuueennttaa  ddee  eessttaarr  aahhíí  yy  nnaaddaa  mmááss..  MMee  ddeeddiiqquuéé  aa  ppuulliirr  llaa  ppiieeddrraa  pprreecciioossaa::  
llooss  ccoonnoocciimmiieennttooss  qquuee  yyoo  tteennííaa  aacceerrccaa  ddee  mmii  ppeerrssoonnaa,,  oo  ppuuddiieerraa  oobbtteenneerr  ppoorr  llaa  oobbsseerrvvaacciióónn  ddee  mmii  ccoonndduuccttaa  yy  
ppoorr  llaa  iinnttrroossppeecccciióónn  nnoo  ppeerrtteenneeccííaann  aa  eessttee  ggéénneerroo;;  eerraann  mmeeddiiaaddooss  jjuussttaammeennttee  ppoorr  llaa  oobbsseerrvvaacciióónn  yy  llaa  



José Manuel Briceño Guerrero / Obra                                                         www.saber.ula.ve/iconos/jonuelbrigue 
 
 

Universidad de Los Andes  Proyecto Iconos de la ULA 

iinnttrroossppeecccciióónn..  LLooss  ccoonnoocciimmiieennttooss  qquuee  yyoo  tteennííaa  oo  ppuuddiieerraa  oobbtteenneerr  aacceerrccaa  ddee  llooss  aaccttooss  ddee  mmii  ccoonnsscciieenncciiaa  ––
ppeerrcceeppcciióónn,,  mmeemmoorriiaa,,  vvoolluunnttaadd,,  jjuuiicciioo––  ttaammbbiiéénn  eerraann  mmeeddiiaaddooss,,  ppuueess  llooss  ppoonnííaa  aannttee  mmíí  ppaarraa  oobbsseerrvvaarrllooss  yy  
ddeessccrriibbiirrllooss,,  ppooddííaa  ccoonnvveerrttiirrllooss  eenn  oobbjjeettooss,,  lloo  ccuuaall  nnoo  ppooddííaa  hhaacceerr  ccoonn  mmii  eessttaarr  aahhíí..  
CCuuaannddoo  ppaassóó  llaa  aaggiittaacciióónn  ddeell  rreeggoocciijjoo,,  ccaaíí  eenn  ccuueennttaa  ddee  qquuee  mmii  eessttaarr  aahhíí  eenncceerrrraabbaa  uunnaa  ccoommpplleejjiiddaadd,,  nnoo  eerraa  
ssiimmppllee..  CCoonntteennííaa  oottrroo  ssaabbeerr  aaddeemmááss  ddeell  ssaabbeerr  ddee  mmíí  mmiissmmoo::  llaa  ppaallaabbrraa  aahhíí  ssee  rreeffeerrííaa  aa  uunn  áámmbbiittoo  ddee  mmii  eessttaarr,,  aall  
mmuunnddoo,,  yy  eessoo  ttaammppooccoo  eerraa  mmeeddiiaaddoo..  AA  llaa  lluuzz  ddee  llooss  ddooss  ssoolleess  yyoo  eennttrraabbaa  eenn  ccoonnttaaccttoo  ddee  ccoonnoocciimmiieennttoo  ccoonn  llaass  
ccoossaass  ddeell  mmuunnddoo,,  ppeerroo  eell  mmuunnddoo  mmiissmmoo  nnoo  ssee  mmee  eennttrreeggaabbaa  ccoommoo  rreessuullttaaddoo  ddee  llaass  ooppeerraacciioonneess  ddee  sseennttiiddoo,,  
iimmaaggiinnaacciióónn,,  eenntteennddiimmiieennttoo  yy  rraazzóónn..  TTooddaass  llaass  ccoossaass  qquuee  yyoo  ccoonnooccííaa  oo  ppuuddiieerraa  ccoonnoocceerr  eessttaabbaann  yyaa  eenn  eell  
mmuunnddoo..  MMii  ssaabbeerr  ddeell  mmuunnddoo,,  ccoommoo  áámmbbiittoo  ddee  aappaarriicciióónn  ddee  llaass  ccoossaass,,  nnoo  eerraa  mmeeddiiaaddoo..  
PPeerroo  mmii  eessttaarr  aahhíí  eerraa  aaúúnn  mmááss  ccoommpplleejjoo::  llaa  ppaallaabbrraa  eessttaarr  ccoonntteennííaa  eell  mmaattiizz  ddee  ttrraannssiittoorriieeddaadd;;  lloo  qquuee  eessttáá  aahhíí  nnoo  
nneecceessaarriiaammeennttee  eessttuuvvoo  aahhíí  aanntteess  nnii  eessttaarráá  aahhíí  ddeessppuuééss..  EEll  ssaabbeerr  nnoo  mmeeddiiaaddoo  aacceerrccaa  ddee  mmíí  mmiissmmoo  iimmpplliiccaa  ssaabbeerr  
ddee  mmii  pprreeccaarriieeddaadd  eenn  eell  ttiieemmppoo  yy  ssaabbeerr  ddeell  ttiieemmppoo..  AA  llaa  lluuzz  ddee  llooss  ddooss  ssoolleess  yyoo  eennttrraabbaa  eenn  ccoonnttaaccttoo  ddee  ccoo--
nnoocciimmiieennttoo  ccoonn  eell  ttrraassccuurrssoo  ddee  llaass  ccoossaass  eenn  eell  ttiieemmppoo  yy  ppooddííaa  mmeeddiirrlloo,,  ppeerroo  eell  ttiieemmppoo  mmiissmmoo  nnoo  ssee  mmee  
eennttrreeggaabbaa  ccoommoo  rreessuullttaaddoo  ddee  llaass  ooppeerraacciioonneess  ddee  sseennttiiddoo,,  iimmaaggiinnaacciióónn,,  eenntteennddiimmiieennttoo  yy  rraazzóónn..  TTooddaass  llaass  ccoossaass  
qquuee  yyoo  ccoonnooccííaa  oo  ppuuddiieerraa  ccoonnoocceerr  ddeevveennííaann  eenn  eell  ttiieemmppoo,,  ppeerroo  mmii  ssaabbeerr  ddeell  ttiieemmppoo  eerraa  aanntteerriioorr  aall  
rreeccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  llaass  ccoossaass  tteemmppoorraalleess..  MMii  ssaabbeerr  ddeell  ttiieemmppoo  yy  ddee  llaa  mmuueerrttee  nnoo  eerraa  mmeeddiiaaddoo..  
CCeelleebbrraabbaa  yyoo  eessttaass  ccoommpprreennssiioonneess  ––ccoommoo  oottrrooss  qquuiizzáá  eell  oorroo  yy  eell  ppooddeerr––  ccuuaannddoo  aaddvveerrttíí  qquuee  hhaabbííaa  oottrroo  ssaabbeerr  eenn  
mmii  eessttaarr  aahhíí..  LLaa  ppaallaabbrraa  mmii  ssóólloo  ttiieennee  sseennttiiddoo  ppoorr  rreeffeerreenncciiaa  aa  ttuu,,  ssuu,,  nnuueessttrroo,,  vvuueessttrroo..  SSaabbeerr  ddee  mmii  eessttaarr  aahhíí  eerraa  
ssaabbeerr  ddee  mmii  eessttaarr  aahhíí  ccoonn  oottrrooss..  YYoo  eennttrraabbaa  eenn  ccoonnttaaccttoo  ddee  ccoonnoocciimmiieennttoo  ccoonn  llooss  ddeemmááss  iinnddiivviidduuaallmmeennttee  oo  eenn  
ggrruuppoo  ggrraacciiaass  aall  ssaabbeerr  ssoollaarr,,  ppeerroo  eell  ssaabbeerrmmee  ccoonn  oottrrooss  eerraa  aanntteerriioorr  aa  ttooddaa  eexxppeerriieenncciiaa  iinnddiivviidduuaall,,  nnoo  eerraa  
mmeeddiiaaddoo..  AAqquuíí  ssuurrggiióó  uunnaa  pprreegguunnttaa  ¿¿eenn  qquuéé  mmeeddiiddaa  eell  ccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  llaa  eexxiisstteenncciiaa  ddee  llooss  ddeemmááss  ––yy  nnoo  ssóólloo  
ddee  ssuu  pprreesseenncciiaa  sseennssoorriiaall  yy  rreeccoonnssttrruucccciióónn  ddee  ssuuss  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ppeerrssoonnaalleess  ccoonn  llaa  iimmaaggiinnaacciióónn,,  eell  
eenntteennddiimmiieennttoo  yy  llaa  rraazzóónn––    eess  ssoollaarr??  
AAnntteess  ddee  aabboorrddaarr  eessttaa  ccuueessttiióónn,,  ssee  mmee  ooccuurrrriióó  qquuee  eerraa  ccoonnvveenniieennttee  ddiissttiinngguuiirr  llooss  ddooss  ttiippooss  ddee  ccoonnoocciimmiieennttoo  ––eell  
mmeeddiiaaddoo  ppoorr  sseennttiiddoo--  iimmaaggiinnaacciióónn--eenntteennddiimmiieennttoo--  rraazzóónn  yy  eell  nnoo  mmeeddiiaaddoo  ppoorr  eellllooss––    ccoonn  uunn  ssóólloo  ccaalliiffiiccaattiivvoo  
ppaarraa  ccaaddaa  uunnoo  aa  ffiinn  ddee  ffaacciilliittaarr  mmii  eexxppoossiicciióónn,,  yy  ddeecciiddíí  llllaammaarr  aall  pprriimmeerroo  lluummiinnoossoo  eenn  aatteenncciióónn  aa  llooss  ddooss  ssoolleess,,  yy  
aall  sseegguunnddoo  tteenneebbrroossoo  ppoorrqquuee  ssuu  áámmbbiittoo  eess  llaa  íínnttiimmaa  ttiinniieebbllaa..  
PPoorr  eessee  eennttoonncceess  vvoollvviióó  MMaannuueellaa..  DDeebboo  aaccllaarraarr  qquuee  eellllaa  vveennííaa  ppoorr  pprrooppiiaa  iinniicciiaattiivvaa,,  ccuuaannddoo  qquueerrííaa;;  yyoo  rraarraa  vveezz  
llaa  iinnvviittaabbaa..  BBaarrrrííaa,,  lliimmppiiaabbaa,,  mmee  aayyuuddaabbaa  aa  ppoonneerr  oorrddeenn  eenn  mmii  ppeeqquueeññoo  ttaalllleerr  yy  eenn  llaa  ttrraassttiieennddaa  ddoonnddee  yyoo  
dduueerrmmoo  yy  ssee  qquueeddaabbaa  ccoonnmmiiggoo  hhaassttaa  eell  ddííaa  ssiigguuiieennttee..  PPeerroo  hhaabbííaa  ppaassaaddoo  ttaannttoo  ttiieemmppoo  ssiinn  vveenniirr  ppoorr  uunn  ddiissgguussttoo  
yy  uunnaa  ddiissccuussiióónn  qquuee  ttuuvviimmooss;;  eellllaa  hhaabbííaa  lllleeggaaddoo  ddee  mmaall  hhuummoorr,,  ccoommoo  ppaarrttee  ddeell  ssíínnddrroommee  pprreemmeennssttrruuaall  
sseegguurraammeennttee,,  ccoonn  eessaa  aaccttiittuudd  ddee  hhaarrppííaa  qquuee  ssuueellee  ffuunnggiirr  ddee  iinntteelliiggeenncciiaa  eenn  llaass  mmuujjeerreess,,  yy  ssee  hhaabbííaa  ddeeddiiccaaddoo  aa  
hhaacceerrmmee  rreepprroocchheess  aaccuussáánnddoommee  ddee  ffrriiaallddaadd,,  ddeessaappeeggoo  ee  iinnddiiffeerreenncciiaa  hhaacciiaa  eellllaa..  RReeccuueerrddoo  llaa  úúllttiimmaa  ppaarrttee  ddee  eessaa  
ddiissppuuttaa  ttaann  aajjeennaa  aa  mmii  mmaanneerraa  ddee  sseerr..  EEllllaa  ddiijjoo::  TTúú  nnoo  nneecceessiittaass  uunnaa  aammiiggaa  nnii  uunnaa  ccoommppaaññeerraa,,  ssiinnoo  uunnaa  ppuuttaa  aa  
ssuueellddoo..  YYoo  ddiijjee::  EEss  cciieerrttoo,,  ppeerroo  nnoo  ppuueeddoo  ddaarrmmee  eessee  lluujjoo  ppoorr  ffaallttaa  ddee  rreeccuurrssooss,,  tteennggoo  qquuee  ccoonnffoorrmmaarrmmee  ccoonnttiiggoo  
qquuee  mmee  ssaalleess  ggrraattiiss,,  aauunnqquuee  úúllttiimmaammeennttee  mmee  eessttááss  ssaalliieennddoo  mmuuyy  ccaarraa  ccoonn  ttuuss  eexxiiggeenncciiaass  ddee  eessccuucchhaa,,  aatteenncciióónn  yy  
ccaarraannttooññaa..  EEllllaa  eennrroojjeecciióó,,  ssee  hhiinncchhóó  ccoommoo  ssii  ffuueerraa  aa  rreevveennttaarr  yy  ssee  ffuuee,,  ddaannddoo  uunn  ppoorrttaazzoo..  
PPeerroo  vvoollvviióó  ccuuaannddoo  yyoo  mmeeddiittaabbaa  ssoobbrree  llooss  ddooss  ttiippooss  ddee  ccoonnoocciimmiieennttoo  yy  ssuu  vviissiittaa  mmee  aayyuuddóó  ggrraannddeemmeennttee..  
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OOCCHHOO  
  
  
AAllllíí  eessttaabbaa  MMaannuueellaa..  CCaalliippiiggiiaa,,  nnaarriizz  yy  sseennooss  rreessppiinnggaaddaa..  TTuurrggeenncciiaa  ddeell  aannóónn  mmaadduurroo..  IInnvviittaacciióónn  yy  ddeessaaffííoo,,  ccoonn  
eessaa  aaccttiittuudd  ddee  nniinnffaa  eenn  cceelloo  qquuee  ssuueellee  ffuunnggiirr  ddee  iinntteelliiggeenncciiaa  eenn  llaass  mmuujjeerreess..  MMii  bbrriioossoo  ddeesseeoo,,  hhiijjoo  eeqquuiinnoo  ddee  llaa  
nneecceessiiddaadd  ffiissiioollóóggiiccaa,,  ssee  eennccaabbrriittóó;;  yyoo  lloo  eemmbbrriiddéé,,  lloo  mmoonnttéé  yy  lloo  ccoonnttuuvvee,,  ppaarraa  mmiirraarrllaa..  NNoo  sséé  eexxaaccttaammeennttee  ppoorr  
qquuéé  mmee  ddaa  ttaannttaa  vveerrggüüeennzzaa  hhaabbeerr  hheecchhoo  eessoo;;  eess  ccoommoo  ssii  hhuubbiieerraa  lleessiioonnaaddoo  eell  bbuueenn  gguussttoo  oo  ccoommeettiiddoo  uunnaa  
ttrraaiicciióónn;;  ppeerroo  lloo  hhiiccee..  LLaa  mmiirréé,,  mmoonnttaaddoo  eenn  eell  ssoollííppeeddoo  yy  ggoobbeerrnnáánnddoolloo..  
AAllllíí  eessttaabbaa  MMaannuueellaa..  MMii  ccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  eellllaa  eerraa  lluummiinnoossoo..  EEll  ssooll  vviissiibbllee,,  aanntteess  ddee  eessccoonnddeerrssee  ttrraass  llaass  
mmoonnttaaññaass  ddeell  ooeessttee,,  mmee  llaa  eennttrreeggaabbaa  ccoommoo  iimmaaggeenn  vviissuuaall,,  bbiieenn  ddiibbuujjaaddaa  ccoonnttrraa  llaa  ppaarreedd  aall  llaaddoo  ddee  llaa  
ffoottooccooppiiaaddoorraa,,  ppoonniiéénnddoollee  aarrrreebboolleess  eenn  eell  ppeelloo  yy  jjooyyaass  eenn  llooss  oojjooss,,  ddeepprraavvaannddoo  eell  lliillaa  ddee  ssuu  ffaallddaa  ffrráággiill..  EEll  ssooll  
iinntteelliiggiibbllee..  aalluummbbrraannddoo  mmiiss  eexxppeerriieenncciiaass  aanntteerriioorreess  ccoonn  eellllaa,,  eennrriiqquueeccííaa  llaa  iimmaaggeenn  vviissuuaall  lllleennáánnddoollaa  ddee  oolloorreess,,  
sseennssaacciioonneess  ttááccttiilleess,,  hhúúmmeeddooss  ssaabboorreess,,  dduullcceess  qquueejjiiddooss  aanniimmaalleess,,  rreeccoonnssttrruuyyeennddoo  llaass  ppaarrtteess  ooccuullttaass  ppoorr  llaa  rrooppaa,,  
eessaa  ccuurrvvaa  qquuee  ssee  aammpplliiaabbaa  ddeessddee  llaa  cciinnttuurraa,,  llaa  dduurreezzaa  ddeell  bbaajjoo  vviieennttrree,,  llaa  eessppaallddaa  ppeeccoossaa,,  eessee  lluunnaarr  eenn  eell  llaaddoo  
ddeerreecchhoo  ddee  llaa  vvuullvvaa  aa  llaa  aallttuurraa  ddeell  ccllííttoorriiss,,  llooss  ppeezzoonneess  vvoollccáánniiccaammeennttee  eerróóggeennooss  yy  eessaa  rreeggiióónn  ddee  llaa  ccaarrnnee  eenn  llaa  
ppaarrttee  iinntteerrnnaa  ddee  llaa  rrooddiillllaa  qquuee  eerraa  iimmppoossiibbllee  nnoo  mmoorrddeerr  eenn  llaa  aanngguussttiiaa  ddeell  oorrggaassmmoo..  EEll  ssooll  iinntteelliiggiibbllee  mmee  
mmoossttrraabbaa  ttaammbbiiéénn  ssuuss  vviirrttuuddeess,,  eessaa  ccaappaacciiddaadd  ppaarraa  ccoommpprreennddeerr,,  ccoommppaarrttiirr  lloo  ccoommppaarrttiibbllee,,  ccoonncceebbiirr  yy  ffeeccuunnddaarr  
qquuee  ccoonnssttiittuuyyee  llaa  vveerrddaaddeerraa  iinntteelliiggeenncciiaa  ddee  llaass  mmuujjeerreess,,  ppeerroo  qquuee  eenn  MMaannuueellaa  eenn  ppaarrttiiccuullaarr,,  ccuuaannddoo  nnoo  ttoommaabbaa  
eell  mmaannddoo  llaa  hhaarrppííaa  oo  llaa  nniinnffaa,,  tteennííaa  llaa  iinnggeennuuaa  tteerrnnuurraa  ddee  llaass  nniiññaass  qquuee  jjuueeggaann  aa  sseerr  mmaaddrreess..  
PPeerroo,,  ¿¿eenn  qquuéé  mmeeddiiddaa  ssaabbííaa  yyoo  ddee  eellllaa  tteenneebbrroossaammeennttee??  TTooddoo  ccoonnoocciimmiieennttoo  mmeeddiiaattoo  ssee  pprroodduuccee  eenn  eell  sseennoo  ddee  
uunnaa  iinnmmeeddiiaatteezz  tteenneebbrroossaa..  LLooss  ddooss  ssoolleess  ddiissccuurrrreenn  eenn  eell  ddoommiinniioo  ddee  uunn  ssooll  nneeggrroo..  SSíí,,  ppeerroo  ¿¿eenn  qquuéé  mmeeddiiddaa  eessoo  
qquuee  ppaassaabbaa  aa  sseerr  ccoonnoocciimmiieennttoo  mmeeddiiaattoo  aa  llaa  lluuzz  ddee  llooss  ddooss  ssoolleess  eessttaabbaa  hhaabbiittaaddoo  ppoorr  uunnaa  pprreesseenncciiaa  iinnmmeeddiiaattaa??  
¿¿CCóómmoo  ssaabbííaa  yyoo  qquuee  eellllaa  nnoo  eerraa  uunn  aauuttóómmaattaa,,  uunnaa  mmuuññeeccaa  ddee  ccaarrnnee,,  ppssiiqquuiiss  yy  mmeennttee  pprrooggrraammaaddaass??  CCiieerrttoo,,  
hhaassttaa  ddoonnddee  yyoo  ssaabbííaa  mmeeddiiaattaammeennttee,,  eellllaa  mmuuyy  bbiieenn  ppooddííaa  sseerr  uunn  aauuttóómmaattaa,,  nnoo  mmeennooss  aauuttoommááttiiccaa  ppoorr  sseerr  ddee  
ccaarrnnee,,  eemmoocciióónn,,  rreepprreesseennttaacciióónn  ppuueess  ttooddoo  eessoo  ppuueeddee  iinntteerrpprreettaarrssee  ccoorrnnoo  mmeeccaanniissmmoo  ssuuttiill  yy  ccoommpplleejjoo..  AAddeemmááss,,  
mmee  hhaabbííaa  ddaaddoo  ccuueennttaa  ddee  qquuee  yyoo  ppooddííaa  mmaanneejjaarrllaa  ccoommoo  mmaanneejjoo  mmiiss  mmááqquuiinnaass  ddee  ffoottooccooppiiaa  yy  eennccuuaaddeerrnnaacciióónn;;  
hhaassttaa  cciieerrttoo  ppuunnttoo  ppoorr  lloo  mmeennooss,,  ppuueess  hhaabbííaa  bboottoonneess,,  rreessoorrtteess  yy  ppaallaannccaass  ddee  ccoommaannddoo  ffuueerraa  ddee  mmii  aallccaannccee..  
SSiinn  eemmbbaarrggoo,,  lllleeggaannddoo  aa  eessee  ppuunnttoo,,  ddeebboo  aaddmmiittiirr  qquuee  yyoo  ttaammbbiiéénn  ppooddrrííaa  sseerr  uunnaa  mmááqquuiinnaa,,  hhaassttaa  ddoonnddee  sséé  ddee  mmíí  
mmiissmmoo  mmeeddiiaatteemmeennttee..  SSóólloo  ddeessppuuééss  ddee  uunn  llaarrggoo  ttrraabbaajjoo  hhee  llooggrraaddoo  ddeesslliinnddaarr  llooss  ddooss  ttiippooss  ddee  ccoonnoocciimmiieennttoo  
qquuee  aahhoorraa  ppaarreecceenn  ccoorrrreessppoonnddeerr  aa  ddooss  rreeggiioonneess..  
EEllllaa  tteennííaa  llaa  mmiirraaddaa  vvaaggaa  yy  ppeerrddiiddaa,,  ddeeccííaa  nnoo  sséé  qquuéé  ccoonn  vvoozz  ppaassttoossaa  yy  llee  vvii  eenn  eell  mmuulllliiddoo  ccuueelllloo  eell  ppaallppiittaarr  
aacceelleerraaddoo  ddee  llaa  vveennaa  aarrtteerriiaa,,  llllaammaaddaa  aarrtteerriiaa  ccaarróóttiiddaa  ppoorr  llooss  eessttuuddiiaanntteess  ddee  mmeeddiicciinnaa..  RReeffrreennéé  mmii  iinnqquuiieettoo  
ccoorrcceell  yy  ccoonnttiinnuuéé  mmiiss  rreefflleexxiioonneess..  
YYoo  mmiissmmoo  eerraa  mmeeccáánniiccoo,,  mmaaqquuiinnaall,,  mmaaqquuiinnooiiddee..  MMii  ccoonndduuccttaa  ccoorrppoorraall,,  eemmoocciioonnaall,,  mmeennttaall  eerraa  ggoobbeerrnnaaddaa  ppoorr  
eessttíímmuullooss  eexxtteerrnnooss..  EEssaa  mmiissmmaa  aaggiittaacciióónn  eeqquuiinnaa  eerraa  pprroovvooccaaddaa  ppoorr  llaa  llaarrggaammeennttee  rreettaarrddaaddaa  rreeaappaarriicciióónn  ddee  
MMaannuueellaa..  PPeerroo  aall  ddaarrmmee  ccuueennttaa  ddee  mmii  eessttaarr  aahhíí  mmee  eelleevvaabbaa  aa  uunn  cceennttrroo  ddee  ttiinniieebbllaa,,  ppoorr  eenncciimmaa  ddeell  ddeesseeoo,,  ddeessddee  
eell  ccuuaall  eerraa  ppoossiibbllee  oobbsseerrvvaarr  llaa  mmááqquuiinnaa  yy  ttaall  vveezz  ccoonnttrroollaarrllaa::  yyoo  eessttaabbaa  mmoonnttaaddoo  eenn  mmii  ccaabbaalllloo  yy  ssoosstteennííaa  
ffiirrmmeemmeennttee  llaass  rriieennddaass..  AAhhoorraa  bbiieenn,,  aassíí  ccoommoo  yyoo  ccoobbrraabbaa  ccoonnsscciieenncciiaa  ddee  mmii  eessttaarr  aahhíí,,  aassíí  ttaammbbiiéénn  ccoobbrraabbaa  
ccoonnsscciieenncciiaa  ddeell  eessttaarr  aahhíí  ddee  MMaannuueellaa,,  ddee  ttaall  mmaanneerraa  qquuee  eellllaa  ssee  mmee  pprreesseennttaabbaa  lluummiinnoossaa  yy  tteenneebbrroossaammeennttee  
ppoorrqquuee  eerraa,,  ccoommoo  yyoo,,  uunn  cceennttrroo  ddee  ttiinniieebbllaa,,  nnoo  ssoollaammeennttee  uunnaa  mmuuññeeccaa..  
TTrraattaarréé  ddee  ddeecciirr  aallggoo  qquuee  mmee  mmoolleessttóó  dduurraannttee  ttooddaass  eessttaass  rreefflleexxiioonneess  aannttee  MMaannuueellaa..  EErraa  aallggoo  aassíí  ccoommoo  uunnaa  
ccoommpprreennssiióónn  qquuee  ppuuggnnaabbaa  ppoorr  bbrroottaarr  ppeerroo  ssee  eennrreeddaabbaa  eenn  llaa  rreedd  ddee  oottrraass  ccoommpprreennssiioonneess..  AAll  ffiinn  aafflloorréé,,  nneeggrraa  yy  
hheerrmmoossaa::  EEll  qquuaannttuumm  ddee  ttiinniieebbllaa  vvaarriiaabbaa;;  ttaammbbiiéénn  eell  qquuaannttuumm  ddee  lluuzz..  
CCoommoo  yyoo  nnoo  hhaabbllaabbaa  yy  hhaabbííaa  ppeerrmmaanneecciiddoo  iinnmmóóvviill,,  eellllaa  ddeebbiióó  ccrreeeerr  qquuee  yyoo  eessttaabbaa  ttooddaavvííaa  ddiissgguussttaaddoo  yy  mmee  ddaabbaa  
eexxpplliiccaacciioonneess  mmiieennttrraass  ssee  ddeessppllaazzaabbaa  eenn  eell  ppeeqquueeññoo  ttaalllleerr  ppaarraa  oorrddeennaarr  llaass  ccoossaass  ccoommoo  ssoollííaa  hhaacceerr  ccaaddaa  vveezz  qquuee  
vveennííaa..  PPeerroo  eenn  eessaa  ooccaassiióónn  yyoo  nnoo  llaa  ooííaa,,  iinnvvaaddiiddoo  ppoorr  uunn  ffuueeggoo  rroojjiizzoo  qquuee  mmee  ssuubbííaa  ddee  llooss  mmuussllooss  aa  llaa  ccaarraa,,  mmee  
aalltteerraabbaa  llaa  rreessppiirraacciióónn  yy  mmee  ccaalleennttaabbaa  llaass  oorreejjaass..  TTeennííaa  eenn  ssuuss  mmoovviimmiieennttooss  aallggoo  ddee  yyeegguuaa  eessaa  mmuujjeerr  aa  llaa  lluuzz  
mmeenngguuaannttee  ddeell  aattaarrddeecceerr..  DDuurraannttee  uunnooss  iinnssttaanntteess  vvii  ppoorr  llaa  vveennttaannaa  uunnaa  ppoottrraannccaa  vviioolláácceeaa  ttrroottaannddoo  eenn  eell  cciieelloo  
ccrreeppuussccuullaarr..  
LLaass  aattrraacccciioonneess  yy  rreeppuullssiioonneess,,  llaass  rreellaacciioonneess  ttooddaass,,  eennttrree  llaass  ccoossaass  yy  llaass  ppeerrssoonnaass  ssoonn  mmeeccáánniiccaass,,  ppooccaass  vveecceess  
iinntteerrvviieennee  llaa  ddeelliibbeerraacciióónn;;  ccuuaannddoo  ppaarreeccee  iinntteerrvveenniirr  ssee  ttrraattaa  ppoorr  lloo  ggeenneerraall  ssóólloo  ddee  ooppeerraacciioonneess  ddee  ccoommppuuttaacciióónn;;  
llaa  ccoonnsscciieenncciiaa  eessttáá  aauusseennttee..  HHee  aahhíí  uunnaa  mmuuññeeccaa  ddee  ccuueerrddaa  hhaacciieennddoo  aaccttooss  pprrooggrraammaaddooss..  HHee  aahhíí  uunn  mmuuññeeccoo  ddee  
ccuueerrddaa  pprreessttoo  aa  hhaacceerr  mmoovviimmiieennttooss  pprrooggrraammaaddooss  ppeerroo  ccoonn  llooss  mmeeccaanniissmmooss  ttrraabbaaddooss  ppoorr  uunnaa  ffuueerrzzaa  ssuuppeerriioorr,,  
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eenn  eessttee  ccaassoo  nnoo  llaa  ddee  oottrroo  mmeeccaanniissmmoo  ssiinnoo  llaa  ddee  mmii  ttiinniieebbllaa  oobbsseerrvvaannttee..  MMee  mmaanntteennííaa,,  ppuueess,,  eenn  mmii  aaccttiittuudd  ddee  
jjiinneettee  qquuee  iinnmmoovviilliizzaa  ssuu  mmoonnttuurraa..  
EExxpplliiccoo  lloo  ddeell  qquuaannttuumm..  SSiieemmpprree  eessttooyy  aahhíí,,  eenn  ttooddoo  lloo  qquuee  hhaaggoo,,  ssiieennttoo  yy  ppiieennssoo,,  eenn  ttooddaass  mmiiss  rreellaacciioonneess  ccoonn  
llaass  ppeerrssoonnaass  yy  llaass  ccoossaass;;  aaúúnn  dduurraannttee  eell  ffrreenneessíí  yy  eell  ssuueeññoo  eessttooyy  aahhíí..  PPeerroo  llaa  ccoonnsscciieenncciiaa  ddee  eessttaarr  aahhíí  aa  vveecceess  eess  
mmááss  iinntteennssaa  yy  aa  vveecceess  mmeennooss  iinntteennssaa,,  ffoorrmmaannddoo  uunn  aabbaanniiccoo  ddee  ggrraaddooss  qquuee  ppoorr  uunn  eexxttrreemmoo  mmee  hhaacceenn  tteemmeerr  llaa  
iinnccoonnsscciieenncciiaa  ddeeffiinniittiivvaa  yy  ppoorr  eell  oottrroo  mmee  hhaacceenn  ssoossppeecchhaarr  ffoorrmmaass  ssuuppeerriioorreess,,  ppoorrtteennttoossaammeennttee  aammpplliiaaddaass  ee  
iinntteennssiiffiiccaaddaass  ddee  ccoonnsscciieenncciiaa  ddeessppiieerrttaa  oo  eell  ccoonnttaaccttoo  ccoonn  uunnaa  ttiinniieebbllaa  oommnniisscciieennttee..  MMii  rreeggiissttrroo  oorrddiinnaarriioo  eess  
bbaassttaannttee  bbaajjoo,,  lloo  mmiissmmoo  ddeebbee  ooccuurrrriirr  aa  llaass  ddeemmááss  ppeerrssoonnaass..  
EEssoo  ccoonn  rreessppeeccttoo  aall  qquuaannttuumm  vvaarriiaabbllee  ddee  ttiinniieebbllaa..  EEll  ddee  lluuzz  ssee  ccoommppoorrttaabbaa  ddee  iigguuaall  mmaanneerraa..  LLaa  aagguuddeezzaa  
cchhiissppeeaannttee  ddee  llooss  sseennttiiddooss  qquuee  aa  vveecceess  ppeenneettrraabbaa  llaass  ccoossaass  mmááss  aalllláá  ddee  lloo  rreeqquueerriiddoo  ppoorr  llaa  nneecceessiiddaadd  yy  eell  ddeesseeoo,,  
oottrraass  vveecceess  ssee  aammeellllaabbaa  hhaassttaa  eell  ppuunnttoo  ddee  eennttoorrppeecceerr  ttaarreeaass  sseenncciillllaass..  LLaa  iimmaaggiinnaacciióónn  vvoollááttiill,,  vvaaggaarroossaa,,  ddee  aallttaass  yy  
rraauuddaass  bbúússqquueeddaass,,  ccoommoo  uunn  áágguuiillaa,,  eenn  ooccaassiioonneess  ssee  eennttuummeeccííaa  aaqquuiieettaaddaa,,  ssee  ppoossaabbaa  eenn  ccuuaallqquuiieerr  rraammaa  yy  ssee  
aaddoorrmmiillaabbaa  ccoonn  llaa  ccaabbeezzaa  bbaajjoo  eell  aallaa  ccoommoo  uunnaa  ggaalllliinnaa  aall  aannoocchheecceerr..  EEnntteennddiimmiieennttoo  yy  rraazzóónn,,  ddee  oorrddiinnaarriioo  uunn  
ttaannttoo  aappaaggaaddooss,,  lliimmiittaaddooss  aa  ssuuss  ttrraabbaajjooss  ddee  rruuttiinnaa,,  ppooddííaann  vvoollvveerrssee  bbrriillllaanntteess  yy  ccoorrttaanntteess  ccoommoo  uunnaa  nnaavvaajjaa  ddee  
ppeelleeaarr  eexxaallttaannddoo  ssuuss  pprrooppiiaass  ffuueerrzzaass  yy  aalluummbbrraannddoo  llooss  iinnttrriinnccaaddooss  aarrcchhiivvooss  ddee  llaa  mmeemmoorriiaa..  RReeccuueerrddoo  uunnaa  
ooppoorrttuunniiddaadd  eenn  qquuee  ppeerrddíí  ttoottaallmmeennttee  llaa  ccoonnsscciieenncciiaa  ddee  eellllooss  yy  mmee  qquueeddéé  ssoolloo,,  eennmmiimmiissmmaaddoo  eenn  mmii  ttiinniieebbllaa..  
RReeccuueerrddoo  uunnaa  ooppoorrttuunniiddaadd  eenn  qquuee  eessttuuvvee  ttaann  pprreesseennttee  eenn  llaa  eexxaallttaacciióónn  ssiimmuullttáánneeaa  ddee  ttooddooss  eellllooss  qquuee  mmee  
ppaarreecciióó  ppoossiibbllee  ccoonnvveerrttiirrmmee  eenn  uunn  sseerr  ddee  lluuzz,,  ssiinn  dduuaalliiddaadd  yy  ssiinn  ttiinniieebbllaa,,  ccoommoo  uunn  ggrriilllloo  oo  uunn  ppllaanneettaa..  
DDuuaalliiddaadd..  PPoorr  uunnaa  ppaarrttee,,  sseerreess  ssoollaammeennttee  ccllaarrooss  qquuee  nnaacceenn  eenn  llaa  lluuzz  ddeell  ccoonnoocciimmiieennttoo  mmeeddiiaattoo..  PPoorr  oottrraa  ppaarrttee,,  
sseerreess  ccllaarrooss  yy  oossccuurrooss  aall  mmiissmmoo  ttiieemmppoo,,  mmeessttiizzooss  ddee  lluuzz  yy  ttiinniieebbllaa  ccoommoo  MMaannuueellaa  yy  yyoo,,  mmeeddiiaattooss  ee  iinnmmeeddiiaattooss..  
SSiinn  ccoonnssuullttaarrmmee,,  MMaannuueellaa  hhaabbííaa  cceerrrraaddoo  llaa  ppuueerrttaa  ddeell  ttaalllleerr  yy  aahhoorraa  ssee  hhaabbííaa  mmoonnttaaddoo  eenn  uunnaa  ssiillllaa  ppaarraa  
aaccoommooddaarr  llaa  ccoorrttiinnaa  qquuee  cciieerrrraa  llaa  ttrraassttiieennddaa..  AAll  mmoonnttaarrssee  eenn  llaa  ssiillllaa  mmee  qquueeddóó  ttaann  cceerrccaa  qquuee  ppuuddee  rreessppiirraarr  ssuuss  
aarroommaass  yy  ddee  rreeppeennttee,,  lluuzz,,  ddeesslluummbbrraannttee  lluuzz  ddee  llaa  ccaarrnnee,,  yyaa  nnoo  ppuuddee  mmááss  ddoommiinnaarr  mmii  ccaabbaallggaadduurraa..  SSeennttíí  bbrriinnccooss,,  
rreelliinncchhooss,,  ccoorrccoovveeooss..  VVii  eessttaammppiiddaass,,  aalluuddeess,,  ccaattaarraattaass..  FFrreennooss  yy  ccoorrrreeaajjeess  rroottooss,,  bbeellffooss  eennssaannggrreennttaaddooss..  CCaassccooss  
ssoollííppiiddooss  mmee  ppaatteeaarroonn  llooss  oojjooss..  NNii  ssiiqquuiieerraa  ddee  ppeeqquueeññoo  tteessttiiggoo  mmee  qquueerrííaann  aa  mmíí  eell  tteenneebbrroossoo..  LLuuzz  
ddeesslluummbbrraannttee,,  lluuzz  ddee  llaa  ccaarrnnee..  
MMiieennttrraass  eellllaa  yyaaccííaa  aa  mmii  llaaddoo,,  eecchhaaddaa  aa  mmeeddiiaass  ssoobbrree  eell  ccoollcchhóónn,,  ccoommoo  ccaaddáávveerr  ddeessnnuuddoo  ssoobbrree  llaa  ttiieerrrraa  ddeessppuuééss  
ddee  llaa  bbaattaallllaa,,  yyoo  ccaavviillaabbaa  sseennttaaddoo  ssoobbrree  llaa  aallmmoohhaaddaa,,  aappooyyaaddoo  ccoonnttrraa  llaa  ppaarreedd  eenn  llaa  oobbssccuurriiddaadd  ddee  mmii  ttrraassttiieennddaa..  
AAllggoo  iinnssóólliittoo  hhaabbííaa  ooccuurrrriiddoo..  IInnssóólliittoo  yy  tteerrrriibbllee..  NNoo  eerraa  eell  ddeesseeoo  ccoonntteenniiddoo  qquuee  rroommppee  ssuuss  aammaarrrraass  yy  ssee  
ddeessbbooccaa,,  nnoo  llaa  nneecceessiiddaadd  ffiissiioollóóggiiccaa  hhaammbbrreeaaddaa  qquuee  aarrrreebbaattaa  ccoonn  vviioolleenncciiaa  ssuu  ssaattiissffaacccciióónn,,  nnoo  ssóólloo  eessoo..  JJuunnttoo  aall  
eessttaalllliiddoo  ddeesslluummbbrraannttee  ddee  lluuzz  ccaarrnnaall,,  bbaajjoo  ééll,,  ssoobbrree  ééll,,  aa  ssuu  aallrreeddeeddoorr,,  ddeennttrroo  ddee  ééll,,  lleejjooss  ddee  ééll,,  mmii  cceennttrroo  ddee  
ttiinniieebbllaa  aahhuuyyeennttaaddoo  ppoorr  eell  rreelláámmppaaggoo  ssee  hhaabbííaa  uunniiddoo  aall  ttaammbbiiéénn  ffuuggiittiivvoo  cceennttrroo  ddee  ttiinniieebbllaa  ddee  MMaannuueellaa..  PPeerroo,,  
iinncclluuyyéénnddoonnooss,,  yy  aabbaarrccaannddoo,,  ppeenneettrraannddoo,,  ggoobbeerrnnaannddoo  llooss  eessppaassmmooss  yy  fflluuiiddooss  lluummiinnoossooss  ddee  llooss  ccuueerrppooss,,  uunn  
cceennttrroo  ssuuppeerriioorr  ddee  ttiinniieebbllaa,,  iinnmmeennssaammeennttee  mmaayyoorr  qquuee  eell  nnuueessttrroo  ssee  hhaabbííaa  ccoommuunniiccaaddoo  ccoonn  nnoossoottrrooss..  
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SSeennttaaddoo  ssoobbrree  llaa  aallmmoohhaaddaa,,  aappooyyaaddoo  ccoonnttrraa  llaa  ppaarreedd  ddee  mmii  ttrraassttiieennddaa,,  mmee  sseennttíí  rrooddeeaaddoo  ddee  eessccoommbbrrooss  ccoommoo  eell  
ssoobbrreevviivviieennttee  ddee  uunnaa  ccaattáássttrrooffee..  LLaa  iinneessppeerraaddaa  yy  ddeemmoolleeddoorraa  iirrrruuppcciióónn  ddee  eessoo  qquuee  llllaammoo  uunn  cceennttrroo  ssuuppeerriioorr  ddee  
ttiinniieebbllaa  hhaabbííaa  ddeessbbaarraattaaddoo  yy  ddiissppeerrssaaddoo  llaass  ccoommpprreennssiioonneess  qquuee  yyoo  ttaann  ccuuiiddaaddoossaammeennttee  hhaabbííaa  rreeuunniiddoo  yy  ccaassii  
ccoommpplleettaaddoo  mmiieennttrraass  mmeeddiittaabbaa,,  aa  ccaabbaalllloo  eenn  eell  ddeesseeoo,,  ffrreennttee  aa  llaa  aammaannttee  rreettoorrnnaaddaa  yy  ssuuss  eennccaannttooss..  
AAssíí  ccoommoo  aa  vveecceess  uunn  vviieennttoo  ssúúbbiittoo  ddeesshhaaccee  yy  ccoonnffuunnddee  llooss  mmoonnttoonneess  ddee  ccooppiiaass  ffoottoossttááttiiccaass  yy  yyoo  llooss  rreeccoojjoo  yy  llooss  
oorrddeennoo  ddee  nnuueevvoo  ppaacciieenntteemmeennttee,,  aassíí  ttaammbbiiéénn  eennttoonncceess  mmee  ppuussee  aa  rreeccooggeerr  lloo  qquuee  ccrreeííaa  hhaabbeerr  ccoommpprreennddiiddoo  ppaarraa  
vveerr  ssii  ppooddííaa  ccoommppaaggiinnaarrlloo  ccoonn  llaa  nnuueevvaa  eexxppeerriieenncciiaa  yy  eennccuuaaddeerrnnaarrlloo  eenn  uunn  vvoolluummeenn  ccoohheerreennttee..  
YYoo  ssaabbííaa  ddee  mmíí  mmiissmmoo,,  ddeell  mmuunnddoo,,  ddee  llooss  oottrrooss,,  ddeell  ttiieemmppoo  yy  ddee  llaa  mmuueerrttee  eenn  ffoorrmmaa  iinnmmeeddiiaattaa  yy  tteenneebbrroossaa..  
YYoo  ssaabbííaa  ddee  llaass  ccoossaass  qquuee  eessttáánn  ffrreennttee  aa  mmíí  eenn  eell  mmuunnddoo  yy  eenn  eell  ttiieemmppoo  ccoonn  ccoonnoocciimmiieennttoo  mmeeddiiaattoo  yy  lluummiinnoossoo..  
LLaass  ppeerrssoonnaass  ssee  mmee  pprreesseennttaabbaann  ccoommoo  oobbjjeettooss  lluummiinnoossooss  mmeeddiiaattooss,,  yy  aa  llaa  vveezz  ccoommoo  pprreesseenncciiaass  iinnmmeeddiiaattaass  
tteenneebbrroossaass,,  sseemmeejjaanntteess  aa  mmii  eessttaarr  aahhíí..  
YYoo  mmee  ssaabbííaa  iinnddiivviidduuoo  sseeppaarraaddoo,,  ffiinniittoo,,  yy,,  ccoommoo  ttaall,,  eennffrreennttaaddoo  jjuunnttoo  ccoonn  ttooddoo  lloo  iinnddiivviidduuaall--sseeppaarraaddoo--ffiinniittoo  aa  
llaa  aalltteerriiddaadd  eexxttrreemmaa,,  iinnffiinniittaa  ddeell  nnoo  sseerr..  MMee  ssaabbííaa  pprreeccaarriioo  yy  hhaabbííaa  aapprreennddiiddoo  aa  hhaacceerr  llaa  ppllaanncchhaa  eenn  vveezz  ddee  
nnaaddeeaarr..  
PPoorr  oottrraa  ppaarrttee,,  eenn  ooccaassiióónn  ddeell  rreettoorrnnoo  ddee  MMaannuueellaa,,  hhaabbííaa  ccoommeennzzaaddoo  aa  aapprreennddeerr  aallggoo  nnuueevvoo,,  aa  nnoo  ddeejjaarrmmee  
aarrrraassttrraarr  yy  ppiissootteeaarr  ppoorr  llaass  ffuueerrzzaass  lluummiinnoossaass  ddee  mmii  aallmmaa,,  ssiinnoo  aa  mmoonnttaarrmmee  eenn  eellllaass,,  ffrreennaarrllaass  ppaarraa  mmeeddiittaarr  yy  
ccaabbaallggaarrllaass  sseeggúúnn  mmii  vvoolluunnttaadd  yy  hhaacciiaa  mmiiss  mmeettaass,,  jjiinneettee  tteenneebbrroossoo  ggoobbeerrnnaannddoo  ppoottrroo  ddee  lluuzz..  
AAhhoorraa  bbiieenn,,  llaa  iinneessppeerraaddaa  yy  ddeemmoolleeddoorraa  iirrrruuppcciióónn  ddee  eessoo  qquuee  llllaammoo  cceennttrroo  ssuuppeerriioorr  ddee  ttiinniieebbllaa  nnoo  eessttuuvvoo  
aaccoommppaaññaaddaa  ddee  ppaallaabbrraass,,  nnii  ddee  iimmáággeenneess,,  nnii  ddee  ppeennssaammiieennttooss,,  ppaarraa  ddeecciirrllaa  tteennggoo  qquuee  rreeccuurrrriirr  aa  eexxttrraappoollaacciioonneess,,  
aannaallooggííaass  yy  mmeettááffoorraass..  SSeeaa..  
CCuuaannddoo  mmee  eennccuueennttrroo  ccoonn  uunnaa  ppeerrssoonnaa  ppeerrcciibboo  ssuu  aappaarriicciióónn  lluummiinnoossaa  yy,,  aaddeemmááss,,  mmee  sséé  aannttee  aallgguuiieenn,,  aannttee  uunn  
ssuujjeettoo  qquuee  nnoo  ppuueeddoo,,  eenn  bbuueennaa  lleeyy,,  rreedduucciirr  aa  oobbjjeettoo  ccoommoo  ttaammppooccoo  ppuueeddoo  ccoonnvveerrttiirrmmee  aa  mmíí  mmiissmmoo  eenn  oobbjjeettoo..  
PPuueess  bbiieenn,,  eell  cceennttrroo  ssuuppeerriioorr  ddee  ttiinniieebbllaa  eerraa  ssuujjeettoo  ppuurroo,,  ssiinn  ccoonnttrraappaarrttee  lluummiinnoossaa  ssuusscceeppttiibbllee  ddee  sseerr  ttrraattaaddaa  ccoo--
mmoo  oobbjjeettoo..  
CCuuaannddoo  mmee  eennccuueennttrroo  ccoonn  uunnaa  ppeerrssoonnaa  yy  mmee  ddooyy  ccuueennttaa  ddee  qquuee  eess  uunn  ssuujjeettoo--eessttaarr  aahhíí--  ttiinniieebbllaa  iigguuaall  qquuee  yyoo,,  
eennttoonncceess  ppoorr  lloo  ggeenneerraall  llooss  ddooss  jjuuggaammooss  uunn  jjuueeggoo  qquuee  ccoonnssiissttee  eenn  hhaacceerr  ccrreeeerr  aall  oottrroo  qquuee  ssee  eess  ccoossaa  lluummiinnoossaa  yy  
mmaanniippuullaabbllee::  ssee  ppoonneenn  eenn  aacccciióónn  ffoorrmmaass  ddee  ccoorrtteessííaa,,  rreeffeerreenncciiaass  aa  ccoonnvviicccciioonneess  yy  ccrreeeenncciiaass  ccoommuunneess,,  iinntteerr--
ccaammbbiiooss  ddee  iiddeeaass  yy  ggeessttooss  eemmoocciioonnaalleess,,  hhaabbllaadduurrííaa  yy  aavviiddeezz  ddee  nnoovveeddaaddeess,,  ssee  ooccuullttaa  aa  ttooddaa  ccoossttaa  llaa  pprrooppiiaa  
ccoonnddiicciióónn  ddee  tteenneebbrraa  iinnccoommpprreennssiibbllee  yy  eenniiggmmááttiiccaa;;  ttaall  aaccttiittuudd  eess  ccaarraacctteerrííssttiiccaa  ddee  nnuueessttrraa  vviiddaa  ccoottiiddiiaannaa  yy  
ssuussttiittuuyyee,,  eenn  iinnaauuttéénnttiiccaa  nnoorrmmaalliiddaadd,,  llaa  ccoonnddiicciióónn  oorriiggiinnaarriiaa..  PPuueess  bbiieenn,,  ccoonn  eell  cceennttrroo  ssuuppeerriioorr  ddee  ttiinniieebbllaa  nnoo  ssee  
ppooddííaa  jjuuggaarr  eessee  jjuueeggoo::  ssuujjeettoo  aannttee  ssuujjeettoo,,  ddeessnnuuddooss,,  ssiinn  rreeccuurrssoo  ppoossiibbllee  aa  llooss  eessccoonnddrriijjooss,,  pprreetteexxttooss,,  rroolleess  yy  
ssiimmuullaacciioonneess  ddeell  ttrraattoo  oorrddiinnaarriioo  eennttrree  ssuujjeettooss..  
AAqquueelllloo  ddee  sseennttiirr  pprreesseenncciiaass  tteenneebbrroossaass  ssiinn  ccoonnttrraappaarrttee  lluummiinnoossaa  mmee  hhaabbííaa  ooccuurrrriiddoo  aanntteess  mmuucchhaass  vveecceess  ddee  
vvaarriiaass  mmaanneerraass..  EErraa  pprreessaa,,  ppoorr  eejjeemmpplloo,,  ddee  uunnaa  iinnqquuiieettuudd  iinneexxpplliiccaabbllee,,  vvoolltteeaabbaa  llaa  ccaabbeezzaa  yy  vveeííaa  qquuee  aallgguuiieenn  mmee  
eessttaabbaa  mmiirraannddoo::  sseennttííaa  ccoonn  ffuueerrzzaa  llaa  pprreesseenncciiaa  ddee  uunn  aammiiggoo  aauusseennttee  yy  ééll  ssee  aappaarreeccííaa  aall  ppooccoo  ttiieemmppoo  oo  mmee  
ccoonnttaabbaa  ddeessppuuééss  qquuee  eenn  eessooss  mmoommeennttooss  hhaabbííaa  ppeennssaaddoo  mmuucchhoo  eenn  mmíí;;  uunnaa  nnoocchhee  ssooññéé  ccoonn  aallgguuiieenn  qquuee  eenn  eell  
ssuueeññoo  nnoo  tteennííaa  ffoorrmmaa  lluummiinnoossaa  yy  ddeessppuuééss  llaa  rreeccoonnooccíí  eenn  llaa  vviiggiilliiaa..  AA  vveecceess  sseennttííaa  llaa  pprreesseenncciiaa  vviivvaa  ddee  ppeerrssoonnaass  
yyaa  mmuueerrttaass..  PPeerroo  eenn  ttooddooss  eessooss  ccaassooss,,  llaa  ccoonnttrraappaarrttee  lluummiinnoossaa  eexxiissttííaa  oo  hhaabbííaa  eexxiissttiiddoo,,  ppoorr  eessoo  nnoo  ssoonn  ppllee--
nnaammeennttee  ccoommppaarraabblleess  aa  llaa  aappaarriicciióónn  ddeell  cceennttrroo  ssuuppeerriioorr  ddee  ttiinniieebbllaa,,  ssiinnoo  ssóólloo  eenn  ccuuaannttoo  aa  llaa  ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  llaa  
pprreesseenncciiaa  tteenneebbrroossaa  ssiinn  llaa  ssiimmuullttáánneeaa  aappaarriicciióónn  ddee  ssuu  ccoonnttrraappaarrttee  lluummiinnoossaa..  SSiinn  eemmbbaarrggoo,,  eenn  cciieerrttaass  ooccaassiioonneess,,  
ccuuaannddoo  mmee  iibbaa  aa  qquueeddaarr  ddoorrmmiiddoo,,  yyaa  aappaaggaaddaa  llaa  lluuzz,,  mmee  ddaabbaa  ccuueennttaa  ddee  qquuee  hhaabbííaa  uunnaa  oo  vvaarriiaass  ppeerrssoonnaass  eenn  mmii  
hhaabbiittaacciióónn;;  mmee  iinnqquuiieettaabbaa,,  pprreennddííaa  llaa  lluuzz,,  nnoo  vveeííaa  aa  nnaaddiiee,,  ppeerroo  llaass  tteenneebbrroossaass  pprreesseenncciiaass  ppeerrssiissttííaann;;  mmee  ddaabbaa  
mmiieeddoo  yy  llooggrraabbaa  eessppaannttaarrllaass  ccoonn  pprroocceeddiimmiieennttooss  iinnggeennuuooss;;  ddeessppuuééss  rraazzoonnaabbaa  qquuee  eerraann  pprroodduuccttoo  ddee  llaa  
iimmaaggiinnaacciióónn..  PPuueess  bbiieenn,,  eell  cceennttrroo  ssuuppeerriioorr  ddee  ttiinniieebbllaa  nnoo  ssóólloo  nnoo  ddeejjóó  llaa  mmeennoorr  ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  sseerr  aahhuuyyeennttaaddoo  
ssiinnoo  qquuee  iinnvvaaddiióó  ccoonn  ppooddeerr  yy  mmaajjeessttaadd  iirrrreessiissttiibblleess..  NNoo  mmee  ddeejjóó  ––ttaann  iinneeqquuíívvooccoo  ffuuee––  nnii  ssiiqquuiieerraa  llaa  ssaalliiddaa  ddee  
eexxpplliiccaarrlloo  ccoommoo  iilluussiióónn  pprroodduucciiddaa  ppoorr  uunnaa  eexxaallttaacciióónn  eerróóttiiccaa  eexxcceeppcciioonnaall..  MMááss  bbiieenn  mmee  ppaarreecciióó  qquuee  lloo  eerróóttiiccoo  
oorrddiinnaarriioo  eess  lleevvee  ccoolleettaazzoo  ddee  eessee  hhuurraaccáánn  lleejjaannoo  yy  llooss  eennccaannttooss  ddeell  aammoorr  rreemmoolliinnoo  ddee  ccaarraaccoollaa..  
CCuuaannddoo  mmee  eennccuueennttrroo  ccoonn  oottrraa  ppeerrssoonnaa,,  ttiinniieebbllaa  aannttee  ttiinniieebbllaa,,  ssiinn  jjuueeggooss  ddee  eessccoonnddiittee  nnii  ooppeerraacciioonneess  
mmaanniippuullaattoorriiaass,,  ooccuurrrree  aa  vveecceess  qquuee  mmee  ddooyy  ccuueennttaa  ddee  ssuu  ssuuppeerriioorriiddaadd  yy  mmee  ssiieennttoo  aavvaassaallllaaddoo  aannttee  eellllaa  ccoommoo  uunn  
ppeerrrroo  aannttee  ssuu  aammoo,,  mmee  lllleennoo  ddee  aaddmmiirraacciióónn  yy  rreessppeettoo  yy  nnoo  mmee  hhuummiillllaarrííaa  eell  sseerr  ssuu  eessccllaavvoo..  MMee  hhaa  ooccuurrrriiddoo  eessttoo  
ccoonn  ppeerrssoonnaass  vviivvaass  iinnddeeppeennddiieenntteemmeennttee  ddee  ssuu  aassppeeccttoo  ffííssiiccoo,,  ddee  ssuu  ppoossiicciióónn  ssoocciiaall,,  ddee  ssuu  ggrraaddoo  ddee  iinnssttrruucccciióónn,,  
ddee  ssuu  nnaacciioonnaalliiddaadd,,  ddee  ssuu  ppeerrtteenneenncciiaa  ccuullttuurraall,,  ddee  ssuu  eeddaadd..  MMee  hhaa  ooccuurrrriiddoo  ttaammbbiiéénn  ccoonn  ppeerrssoonnaass  ttiieemmppoo  hhaa  
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mmuueerrttaass  qquuee  hhee  ccoonnoocciiddoo  aa  ttrraavvééss  ddee  ssuu  oobbrraa..  PPuueess  bbiieenn,,  eell  eennccuueennttrroo  ccoonn  eell  cceennttrroo  ssuuppeerriioorr  ddee  ttiinniieebbllaa  ffuuee  ddee  
eessee  ggéénneerroo,,  ppeerroo  ccoonn  uunnaa  iinnmmeennssaa  ddiiffeerreenncciiaa,,  mmuuyy  mmuucchhoo  mmááss  ggrraannddee,,  mmááss  iinnssoonnddaabbllee,,  mmááss  tteerrrriibbllee  qquuee  llaa  
eexxiisstteennttee  eennttrree  uunn  ppeerrrroo  yy  uunn  hhoommbbrree  oo  eennttrree  uunn  hhoommbbrree  mmeeddiiooccrree  yy  uunnoo  ggeenniiaall..  LLaa  ccoommuunniiccaacciióónn  ccoonn  eell  
ppeerrrroo  eess  ccoossaa  ddee  rreefflleejjooss  ccoonnddiicciioonnaaddooss  yy  ccaarriiññoo;;  llaa  ccoommuunniiccaacciióónn  ccoonn  eell  ggeenniioo  eess  ccoossaa  ddee  ccoommpprreennssiióónn  ddee  ssuuss  
mmeennssaajjeess,,  ccoommpprroommiissoo  ccoonn  ssuuss  iinnssttrruucccciioonneess  yy  ccaarriiññoo;;  eenn  aammbbooss  ccaassooss  ooppcciioonnaall;;  mmiieennttrraass  qquuee  llaa  ccoommuunniiccaacciióónn  
ccoonn  eell  cceennttrroo  ssuuppeerriioorr  ddee  ttiinniieebbllaa  rreeccuueerrddaa  ddeessaassttrree  yy  ccaattaacclliissmmoo..  EEnn  ééssttaa,,  ssiinn  eemmbbaarrggoo,,  ¡¡ggrraann  ppaarraaddoojjaa!!,,  hhaayy  aallggoo  
ddee  íínnttiimmoo,,  eennttrraaññaabbllee  yy  ffaammiilliiaarr,,  ttrreemmeennddoo  ccoommoo  llaa  iirraa  ddeell  ppaaddrree,,  ttiieerrnnoo  ccoommoo  eell  llllaannttoo  ddee  llaa  mmaaddrree..  
AAddeemmááss  ssee  pprreesseennttóó  ddee  mmaanneerraa  iinneexxoorraabbllee,,  iinnvvaaddiieennddoo  ddeessddee  aaffuueerraa  oo  ssuurrggiieennddoo  eenn  mmíí  mmiissmmoo  ddee  uunnaa  llaatteenncciiaa  
ddeessccoonnoocciiddaa..  NNoo  sséé..  
SSeennttaaddoo  ssoobbrree  mmii  aallmmoohhaaddaa,,  llaa  eessppaallddaa  rreeccoossttaaddaa  ccoonnttrraa  llaa  ffrrííaa  ppaarreedd,,  MMaannuueellaa  eecchhaaddaa  ppaarrttee  ssoobbrree  eell  ccoollcchhóónn,,  
ppaarrttee  ssoobbrree  eell  ppiissoo,,  ccoommoo  ssoobbrree  llaa  aarreennaa  yy  eell  ccaassccaajjoo  llooss  ppeecceess  mmuueerrttooss  qquuee  aabbaannddoonnaa  eell  ttuummuullttuuoossoo  oolleeaajjee  
ccuuaannddoo  llaa  mmaarreejjaaddaa  ssee  rreettiirraa,,  sseennttaaddoo  yy  ccaavviilloossoo,,  eell  ppuuññoo  eenn  llaa  ffrreennttee,,  eell  ccooddoo  ssoobbrree  llaa  rrooddiillllaa  pplleeggaaddaa,,  fflláácciiddaass  
llaass  ppaarrtteess,,  eenn  llaa  aaccttiittuudd  ddee  qquuiieenn  lloo  hhaa  ppeerrddiiddoo  ttooddoo  yy  rreeccoommiieennzzaa,,  ccaaíí  eenn  ccuueennttaa  qquuee  eell  cceennttrroo  ssuuppeerriioorr  ddee  
ttiinniieebbllaa  eerraa  mmuuyy  ppaarreecciiddoo,,  nnoo,,  eerraa  iigguuaall  aa  eessoo  qquuee  llooss  aannttiigguuooss  ppaaggaannooss  llllaammaabbaann  ddiiooss  oo  ddiivviinniiddaadd..  
EEssttee  ppeennssaammiieennttoo,,  aall  lllleeggaarr,,  rraassggóó  uunn  vveelloo  eenn  mmii  mmaanneerraa  ddee  ccoommpprreennddeerr  llaass  ccoossaass..  PPoorr  llaa  rraassggaadduurraa  vvii..  HHoommbbrreess  
ddee  nnaacciioonneess  ttiieemmppoo  hhaa  ddeessaappaarreecciiddaass  ttuuvviieerroonn  llaa  mmiissmmaa  eexxppeerriieenncciiaa  qquuee  yyoo  ttuuvvee  yy  llaa  iinnccoorrppoorraarroonn  aa  ssuu  ccuullttuurraa  
ttaall  vveezz  ccoonn  llooss  mmiissmmooss  rreeccuurrssooss  aannaallóóggiiccooss  qquuee  yyoo  uuttiilliizzaabbaa  aahhoorraa  eessppoonnttáánneeaammeennttee,,  ppeerroo  ccrriissttaalliizzaaddooss  eenn  
ssiiggnnooss..  
SSii  mmii  aassoocciiaacciióónn  eerraa  aacceerrttaaddaa,,  ssii  mmii  ppuueennttee  ccoonn  llooss  aannttiigguuooss  eerraa  ppuueennttee,,  eell  cceennttrroo  ssuuppeerriioorr  ddee  ttiinniieebbllaa,,  eessee  
aallgguuiieenn  qquuee  mmee  hhaabbííaa  iinnvvaaddiiddoo  ddeemmoolleeddoorraammeennttee,,  eeqquuiivvaallííaa  aa  llaa  ddiivviinniiddaadd  ccuuyyooss  ssiiggnnooss  eerraann  llaa  eessppuummaa  yy  llaa  
vvaallvvaa,,  eell  ffuueeggoo  ssuuttiill  bbaajjoo  llaa  ppiieell,,  eell  tteellaarr  aabbaannddoonnaaddoo,,  eell  aallmmiizzccllee,,  eell  aazzaaffrráánn,,  yy  eell  ccoobbrree,,  llaa  lluunnaa  lllleennaa  qquuee  hhaaccee  
ppaalliiddeecceerr  llaass  eessttrreellllaass,,  llaa  mmeettaammoorrffoossiiss  ddeell  aassnnoo  eenn  PPeeggaassoo..  LLaa  ccoonncceebbííaann  eelleeggaannttee  yy  áággiill,,  cceelleessttee  yy  ssooeezz,,  uurrggeennttee  
yy  ppeerreennttoorriiaa,,  iimmppllaaccaabbllee  ppeerroo  aatteennttaa  aa  llaa  ssúúpplliiccaa  ddeell  ppoorr  eellllaa  ddeesshheecchhoo..  
SSiiggnnoo..  YYoo  hhaabbííaa  rreefflleexxiioonnaaddoo  ssoobbrree  eell  ssiiggnnoo  yy  ccrreeííaa  ccoommpprreennddeerrlloo::  ccuuaallqquuiieerr  oobbjjeettoo  lluummiinnoossoo,,  nnaattuurraall  oo  
aarrttiiffiicciiaall,,  hhaabbiittaaddoo  ppoorr  uunn  aaccttoo  tteenneebbrroossoo  ddeell  hhoommbbrree..  PPeerroo  llooss  aaccttooss  tteenneebbrroossooss  ddee  llaa  ddiivviinniiddaadd  eerraann  
ssoobbrreehhuummaannooss  yy  ssuuss  ssiiggnnooss  ssóólloo  rreeccoonnoocciibblleess  ppoorr  eell  hheerriiddoo  ddee  tteerrrroorr  nnuummiinnoossoo  eenn  llooss  oobbjjeettooss  ddee  lluuzz  qquuee  eellllaa  
eessccooggiieerraa  ppaarraa  mmaanniiffeessttaarrssee..  
YYoo  nnoo  llaa  hhaabbííaa  ccoonnoocciiddoo  hhaassttaa  eennttoonncceess  yy  ppoorr  lloo  ttaannttoo  nnuunnccaa  hhaabbííaa  rreeccoonnoocciiddoo  ssuuss  ssiiggnnooss..  NNii  ssiiqquuiieerraa  hhaabbííaa  
ssoossppeecchhaaddoo  ssuu  eexxiisstteenncciiaa  aa  ppeessaarr  ddee  qquuee  eerraa  eellllaa  ssiinn  dduuddaa  qquuiieenn  hhaabbííaa  iinnddiivviidduuaalliizzaaddoo  yy  pprreessttiiggiiaaddoo  aa  MMaannuueellaa  
aannttee  mmiiss  oojjooss,,  ddáánnddoollee  uunnaa  pprreeffeerreenncciiaa,,  qquuee  yyoo  nnoo  qquueerrííaa  aaddmmiittiirr,,  eennttrree  llaass  mmuucchhaacchhaass  eenn  fflloorr,,  ttooddaass  iinntteerr--
ccaammbbiiaabblleess  ppaarraa  ffiinneess  hhiiggiiéénniiccooss;;  nnii  ssiiqquuiieerraa  llaa  hhaabbííaa  bbuussccaaddoo  ccoonnffuussaammeennttee  aa  ppeessaarr  ddee  qquuee  ssiinn  dduuddaa  eerraa  ssuu  
aauusseenncciiaa  lloo  qquuee  pprroovvooccaabbaa  eessee  nnoo  sséé  qquuéé  qquuee  qquueeddaa  bbaallbbuucceeaannddoo  llaa  nneecceessiiddaadd  ffiissiioollóóggiiccaa  ssaattiissffeecchhaa..  
EEnnttoonncceess  llaa  ccoonnooccíí..  NNoo  mmee  aalleeggrréé  ddee  hhaabbeerrllaa  ccoonnoocciiddoo..  NNaaddiiee  ssee  aalleeggrraa  ddee  uunn  ddeessaassttrree..  LLaa  eessttrruuccttuurraa  ddee  mmii  vviiddaa  
iinntteerriioorr  qquueeddóó  ddeessaarrttiiccuullaaddaa,,  eenn  aaññiiccooss  mmii  ccoonncceeppcciióónn  ddeell  mmuunnddoo,,  ttrraassttoorrnnaaddooss  mmiiss  rreeffuuggiiooss..  LLaa  ffuueerrzzaa  
ggrraavviittaattoorriiaa  ddee  eessee  cceennttrroo  ssuuppeerriioorr  ddee  ttiinniieebbllaa  ppooddííaa  aattrraaeerrmmee  yy  ccoonnssuummiirrmmee;;  ssii  yyoo  ddeessaarrrroollllaabbaa  ffuueerrzzaass  cceenn--
ttrrííffuuggaass  iinnssuuffiicciieenntteess  ppaarraa  eessccaappaarr,,  qquueeddaarrííaa  ddaannddoo  vvuueellttaass  eenn  ttoorrnnoo  aa  ééll  ccoommoo  uunn  ssaattéélliittee..  
SSeennttíí  rreessppeettoo,,  vveenneerraacciióónn,,  ddeesseeoo  ddee  aaddoorraarr..  NNuunnccaa  pprroonnuunncciiaarréé  ssuu  ssaannttoo  nnoommbbrree  eenn  vvaannoo..  PPeerroo  sseennttíí  ttaammbbiiéénn  
mmiieeddoo..  MMii  eexxiisstteenncciiaa  iinnddiivviidduuaall  eerraa  vvaalliioossaa  eenn  ssuummoo  ggrraaddoo  ppaarraa  mmíí..  EEssttoo  ccoommpprreennddíí..  
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DDIIEEZZ  
    
  
CCoommpprreennddíí  ttaammbbiiéénn  qquuee  mmii  ddeesseeoo  ddee  sseerr  ssiinncceerroo  hhaabbííaa  ssiiddoo  eennddeebbllee  yy  mmii  pprrooppóóssiittoo  ddee  ddeecciirr  llaa  vveerrddaadd  ttíímmiiddoo..  
EEnn  nnoommbbrree  ddee  llaa  ccoommooddiiddaadd  yyoo  hhaabbííaa  ssiiddoo  ffaallssoo  ee  hhiippóóccrriittaa  ccoonn  llooss  ddeemmááss  ppaarraa  ssaallvvaagguuaarrddaarr  mmii  iinnddiiffeerreenncciiaa  
hhaacciiaa  ssuuss  aassuunnttooss  yy  pprrootteeggeerrmmee  ddee  ssuu  aaggrreessiióónn;;  lloo  hhaabbííaa  ssiiddoo  aa  pplleennaa  ccoonnsscciieenncciiaa..  PPeerroo  ¿¿hhaabbííaa  ssiiddoo  ttaammbbiiéénn  ffaallssoo  
ee  hhiippóóccrriittaa  ccoonnmmiiggoo  mmiissmmoo  ssiinn  ddaarrmmee  ccuueennttaa??  
CCrriissiiss..  NNoo  ppooddííaa  pprroosseegguuiirr  mmiiss  rreefflleexxiioonneess  ssiinn  aanntteess  ppoonneerr  eenn  tteellaa  ddee  jjuuiicciioo  mmii  pprrooppiiaa  aaccttiittuudd  aannttee  mmíí  mmiissmmoo..  
LLaa  eexxppeerriieenncciiaa  hhaabbííaa  ssiiddoo  ddeemmoolleeddoorraa  ppaarraa  mmiiss  ccaassiillllaass  yy  ppaarraappeettooss..  ¿¿PPoorr  qquuéé  eennttoonncceess  tteennííaa  aallggoo  ddee  íínnttiimmoo,,  
eennttrraaññaabbllee  yy  ffaammiilliiaarr,,  ttrreemmeennddoo  ccoommoo  llaa  iirraa  ddeell  ppaaddrree,,  ttiieerrnnoo  ccoommoo  eell  llllaannttoo  ddee  llaa  mmaaddrree??  AAll  ppaarr  qquuee  ddeessttrruuííaa,,  
ffoorrttaalleeccííaa..  ¿¿EEssttaabbaa  yyoo  ddiivviiddiiddoo  ddee  ttaall  mmaanneerraa  qquuee  uunnaa  eexxppeerriieenncciiaa  ppooddííaa  aaffeeccttaarrmmee  eenn  ffoorrmmaa  aammbbiivvaalleennttee,,  vváálliiddaa  
nneeggaattiivvaammeennttee  ppoorr  uunn  llaaddoo  yy  vváálliiddaa  ppoossiittiivvaammeennttee  ppoorr  eell  oottrroo??  
SSíí..  HHaabbííaa  eessttaaddoo  ddiivviiddiiddoo..  NNoo  ccaabbííaa  llaa  mmeennoorr  dduuddaa..  
CCoottiiddiiaannaammeennttee  yyoo  hhaaccííaa  uunn  ppaappeell::  hhoommbbrree  ffrrííaammeennttee  llúúcciiddoo,,  iinnaacccceessiibbllee  aa  llaass  iilluussiioonneess  yy  ppaassiioonneess  ddee  llooss  
hhoommbbrreess  vvuullggaarreess,,  ccoonnddeesscceennddiieennttee  yy  ccoorrttééss  ppaarraa  eevviittaarr  eennssuucciiaarrssee  llaass  mmaannooss  eenn  ppeeqquueeññooss  ccoonnfflliiccttooss,,  nnoo  
ccoonnddiicciioonnaaddoo  aa  ffoonnddoo  ppoorr  llooss  ppaattrroonneess  ccuullttuurraalleess,,  eennffrreennttaaddoo  aall  eenniiggmmaa  ddee  llaa  eexxiisstteenncciiaa  ssiinn  oottrraa  aarrmmaa  qquuee  ssuu  
ccaallmmaaddoo  ppeennssaammiieennttoo..  
EEssee  ppaappeell,,  hhaacciiaa  aaffuueerraa,,  ppooddííaa  vveerrssee  ccoonn  bbuueennooss  oojjooss;;  nnoo  ccoommoo  hhiippooccrreessííaa,,  nnii  ssiiqquuiieerraa  ccoommoo  tteeaattrroo,,  ssiinnoo  mmááss  
bbiieenn  ccoommoo  gguuaarrddiiaa,,  ppaarraa  uuttiilliizzaarr  eell  ttéérrmmiinnoo  gguuaarrddiiaa  ddee  llaass  aarrtteess  mmaarrcciiaalleess,,  ccoommoo  llaass  gguuaarrddiiaass  ddee  llaa  ppeelleeaa  aa  
ggaarrrroottee  pprraaccttiiccaaddaass  ppoorr  llooss  gguueerrrreerrooss  aassoocciiaaddooss  rreelliiggiioossaammeennttee  aa  llaa  cceelleebbrraacciióónn  ssoollssttiicciiaall  ddeell  ttaammuunnaanngguuee,,  eess  
ddeecciirr  ccoommoo  uunnaa  ppoossiicciióónn  iinniicciiaall  ddee  aalleerrttaa  yy  ddee  ccoommbbaattee  qquuee  ddiissuuaaddee  aa  ppoossiibblleess  aaggrreessoorreess,,  ffaacciilliittaa  llaa  ddeeffeennssaa  aannttee  
eell  aattaaqquuee  ssúúbbiittoo  yy  ppuueeddee  ddeesspplleeggaarrssee  eenn  ppoossiicciioonneess  ssuucceessiivvaass,,  ccooddiiffiiccaaddaass  ddee  bbaattaallllaa..  GGuuaarrddiiaa  iinncclluussoo  
jjuussttiiffiiccaabbllee::  hhoommoo  hhoommiinnii  lluuppuuss,,  aall  qquuee  ssee  ddeessccuuiiddaa  ssee  lloo  ccoommeenn..  
    PPeerroo  yyoo  mmee  sseerrvvííaa  ddee  llaa  mmiissmmaa  gguuaarrddiiaa  ccoonnttrraa  mmíí  mmiissmmoo  yy  mmaanntteennííaa  aa  rraayyaa,,  ccoonn  eellllaa,,  eenn  mmii  
pprrooppiioo  iinntteerriioorr,,  ttooddoo  aaqquueelllloo  qquuee  nnoo  ccaallzzaarraa  ccoonn  eell  rreettrraattoo  ffaabbrriiccaaddoo..  EEll  rreettrraattoo  nnoo  eerraa  ffaallssoo,,  ppeerroo  eerraa  sseelleeccttiivvoo  yy  
eexxcclluuyyeennttee..  QQuueeddaabbaa  ppoorr  ffuueerraa  uunnaa  ggrraann  ccaannttiiddaadd  ddee  ccoommppoonneenntteess  iimmppoorrttaanntteess  qquuee  yyoo  rreelleeggaabbaa  ssii  nnoo  aa  llaa  
iinnccoonnsscciieenncciiaa  ppoorr  lloo  mmeennooss  aa  uunnaa  zzoonnaa  ppeennuummbbrroossaa  ddoonnddee  ppooddííaa  ddeesseessttiimmaarrllooss,,  mmiinniimmiizzaarrllooss  yy  ddeejjaarrllooss  ssiinn  
eexxaammeenn  ¿¿ppoorr  qquuéé??  mmiieennttrraass  mmee  eennggrreeííaa  eenn  llaass  ggrraannddeess  ccuueessttiioonneess  ddeell  sseerr,,  eell  ddeevveenniirr  yy  eell  ttiieemmppoo,,  lloo  ffiinniittoo  yy  lloo  
iinnffiinniittoo..  NNoo  eess  qquuee  mmii  aaffiicciióónn  ppoorr  eessaass  ccuueessttiioonneess  nnoo  ffuueerraa  aauuttéénnttiiccaa,,  lloo  eerraa  eenn  ggrraaddoo  ssuummoo,,  ppeerroo  ¿¿ppoorr  qquuéé  
mmaanntteenneerr  aa  rraayyaa  eessaa  zzoonnaa  ddee  ppeennuummbbrraa  ddoonnddee  ppooddííaann  eessttaarr  llaass  ccllaavveess  ddee  lloo  qquuee  bbuussccaabbaa??  
EEss  uunn  hheecchhoo..  LLaa  gguuaarrddiiaa  eerraa  mmááss  ffuueerrttee  hhaacciiaa  aaddeennttrroo  qquuee  hhaacciiaa  aaffuueerraa..  ¿¿hhoommoo  eett  ssiibbii  lluuppuuss??  ¿¿EExxiissttee  eell  tteerrrroorr  ddee  
sseerr  ddeevvoorraaddoo  ddeessddee  aaddeennttrroo  ppoorr  ppootteenncciiaass  iinnccaallccuullaabblleess,,  ddeessmmeessuurraaddaass,,  iinnggoobbeerrnnaabblleess,,  ddee  iinnqquuiieettaa  llaatteenncciiaa  eenn  llaa  
ttiinniieebbllaa  iinntteerriioorr,,  oo  qquuee  ppuueeddeenn  eennttrraarr  aa  ttrraavvééss  ddee  eellllaa??  ¿¿HHaabbííaa  eessttaaddoo  yyoo  pprrootteeggiieennddoo  uunnaa  ppeeqquueeññaa  iissllaa  ddee  
ccoorrdduurraa  yy  ccaallmmaaddaa  rraacciioonnaalliiddaadd  ddoonnddee  ppuuddiieerraa  ccoonnssttrruuiirr  eenn  sseegguurriiddaadd  mmiiss  eessttrruuccttuurraass  tteeóórriiccaass??  
CCuuaannddoo  yyoo  rreefflleexxiioonnoo  nnoo  mmee  ssiittúúoo  eenn  eell  mmuunnddoo  lluummiinnoossoo  ddee  llaass  ccoossaass  mmeeddiiaattaass,,  ppeerroo  ttaammppooccoo  mmee  ssiittúúoo  --ddeebboo  
aaddmmiittiirrlloo--  eenn  mmii  pprrooppiiaa  ttiinniieebbllaa,,  ssiinnoo  qquuee  ccoonnssttrruuyyoo  uunn  áámmbbiittoo  ddee  eexxttrraaññaa  lluuzz  oonníírriiccaa..  EEll  ffoonnddoo  ddee  mmii  mmiirraaddaa  
eess  ttiinniieebbllaa  --lloo  rreeccoonnoozzccoo--  ppeerroo  ffrreennttee  aa  eellllaa  hhaayy  uunn  uunniivveerrssoo  ddee  ppáálliiddaa  ffoossffoorreesscceenncciiaa,,  ssiieemmpprree  eenn  ccoonnssttrruucccciióónn  
yy  ddeessttrruucccciióónn  ppaarrcciiaalleess  ccuuyyaa  mmaatteerriiaa  eess  eell  ppeennssaammiieennttoo..  YYoo  hhaabbííaa  ppuueessttoo  mmii  ccoonnffiiaannzzaa,,  mmii  sseegguurriiddaadd,,  mmii  
eessppeerraannzzaa  yy  hhaassttaa  mmii  oorrgguulllloo  eenn  eessee  ppáálliiddoo  uunniivveerrssoo  aall  bboorrddee  ddee  llaa  nnoocchhee  yy  ccoommbbaattiiéénnddoollaa,,  ppeerroo  hhee  aaqquuíí  qquuee  
uunnaa  ddiivviinniiddaadd  tteenneebbrroossaa  hhaabbííaa  iirrrruummppiiddoo  eenn  ééll  ccoommoo  uunn  ttoorroo  bbrraavvoo  eenn  uunn  zzoooollóóggiiccoo  ddee  ccrriissttaall..  
AA  ttrraavvééss  ddeell  ccaaooss  ffoossffoorreesscceennttee  mmiirréé  llaa  zzoonnaa  ddee  ppeennuummbbrraa..  VVii  pprriimmeerroo  nniiññooss,,  ffiigguurraass  iinnmmóóvviilleess  eenn  bbllaannccoo  yy  
nneeggrroo,,  ddeessvvaaííddaass  ccoommoo  llaass  ddee  ffoottooggrraaffííaass  mmuuyy  vviieejjaass..  VVii  aa  CCaarrllooss  eell  qquuee  rriivvaalliizzaabbaa  ccoonnmmiiggoo  eenn  llaass  ccllaasseess  ddee  
ggrraammááttiiccaa,,  aa  VVaalleerriioo  mmeejjoorr  ddeeccllaammaaddoorr  eenn  llooss  aaccttooss  ccuullttuurraalleess,,  aa  OOlliinnttoo  pprreemmaattuurraammeennttee  iinniicciiaaddoo  eenn  llooss  
mmiisstteerriiooss  ddeell  sseexxoo,,  aa  VVííccttoorr  ggáárrrruulloo  yy  ttrraammppoossoo..  VVii  aa  UUlliisseess  qquuee  eessppeerraabbaa  eenn  llaass  eessqquuiinnaass  aa  ssuuss  ccoommppaaññeerrooss  ppaarraa  
ccaacciiqquueeaarrllooss  ccoonn  llllaavveess  ddee  ccaattcchh--aass--ccaattcchh--ccaann,,  aa  VViirrggiilliioo  aattlleettaa  mmaatteemmááttiiccoo  yy  hhooyy  ssccoouutt,,  aa  NNaarrcciissoo  eenncclleennqquuee,,  
mmiiooppee,,  ttíímmiiddoo  yy  ttaarrttaammuuddoo,,  aa  RRoobbeerrttoo  qquuee  mmee  rreeggaallóó  uunnaa  ccoorrrreeaa  ppeerroo  lluueeggoo  ttrraattóó  ddee  ssooddoommiizzaarrmmee  eenn  uunn  
rriinnccóónn  ddeell  ppaattiioo  yy  yyoo  sseennttíí  aa  ppeessaarr  ddeell  ppaannttaallóónn  llaa  pprreessiióónn  ddee  ssuu  ppiijjaa  eerreeccttaa  yy  ccaalliieennttee  aanntteess  ddee  rroommppeerrllee  llaa  nnaarriizz  
ddee  uunn  ccooddaazzoo..  VVííaa  llaass  ggeemmeellaass,,  llaa  mmaassccuulliinnaa  yy  llaa  mmááss  ccuulloonnaa,,  vvii  aa  JJuuaanniittaa  llaa  ttaarraa  vveerraanneerraa,,  aa  AAllddaa  qquuee  eerraa  ccoommoo  
ddeebbiióó  sseerr  llaa  ddee  RRoollddáánn,,  aa  RRaammoonnaa  eessaa  aavviissppaa  ccaarrnniicceerraa  mmee  ppiiccóó  eenn  eell  ppaallaaddaarr  aaqquuíí  tteennggoo  llaa  ppoonnzzooññaa  nnoo  mmee  llaa  
ppuueeddoo  ssaaccaarr,,  aa  EElliissaa  qquuee  mmee  pprroommeettiióó  hhaacceerrmmee  ««ggoozzaarr»»  ssii  llaa  eessppeerraabbaa  yy  nnoo  vviinnoo,,  aa  MMaarrccoolliinnaa  ppuurraa  rriissaa  eenn  eell  
aabbrraazzoo,,  aa  LLeettiicciiaa  ffiirriiffiirraa  yy  zzaaffrriiccaa..  VVii  aa  aallgguunnooss  oottrrooss  nniiññooss  qquuee  nnoo  rreeccoonnooccíí  yy  aa  mmuucchhooss  ccaarrccoommiiddooss  yy  
sseemmiibboorrrraaddooss..  LLaa  zzoonnaa  ffoorrmmaabbaa  ccíírrccuulloo  eenn  ttoorrnnoo  aa  mmii  ppáálliiddoo  uunniivveerrssoo  ddeessppeeddaazzaaddoo  yy  eessttaabbaa  eennttrreetteejjiiddaa  ddee  
ttaammaarriinnddooss,,  ccaarruuttooss,,  ttaappaarrooss,,  ssaammaanneess,,  jjoovvooss,,  mmaammoonneess,,  nnííssppeerrooss,,  mmiirrttooss,,  ddaannttaass,,  ccaacchhiiccaammooss,,  vvááqquuiirrooss,,  llaappaass,,  
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ttoonniinnaass,,  ccuunnaagguuaarrooss,,  nnuuttrriiaass,,  aarraagguuaattooss,,  eennttrree  ccuuyyooss  mmaacciilleennttooss  rraammaajjeess  ppaattaass  ccuueerrnnooss  eennvveejjeeccííaann  llaass  ddeessvvaaííddaass  
ffiigguurraass  ddee  llooss  nniiññooss..  
PPoorr  eenncciimmaa  ddee  llooss  nniiññooss  vvii  ddeessppuuééss  aa  aadduullttooss  iimmppoorrttaanntteess  qquuee  ccoonnssttiittuuííaann  uunnaa  sseegguunnddaa  ffrraannjjaa  cciirrccuullaarr  ddee  llaa  
ppeennuummbbrraa..  VVii  aa  uunn  jjiinneettee  aarrrrooggaannttee,,  ppiissttoollaa  aall  cciinnttoo,,  llaa  ppuunnttaa  ddeell  ccaaññóónn  yy  llaa  mmiirraa  ssoobbrreessaalliieennddoo  ddee  llaa  ffuunnddaa,,  eerraa  
eell  nnoovviioo  ddee  mmii  pprriimmaa  EEssttíílliittaa  qquuee  vveennííaa  aa  hhaacceerr  llaa  vviissiittaa..  VVii  aa  EEssttíílliittaa  eennjjuuggáánnddoossee  llooss  oojjooss  ccoonn  aaiirree  ddoolliieennttee  aanntteess  
ddee  aabbrriirr  ssuu  ppoollvveerraa  oolloorroossaa  aa  mmaaggnnoolliiaa..  VVii  aa  uunn  hhoommbbrróónn  tteerrrriibbllee  aannttee  ssuu  ddeessaayyuunnoo  qquuee  mmee  aammeennaazzóó  
ggrraattuuiittaammeennttee  ccoonn  ccaappaarrmmee  yy  mmaannddaarr  aa  ffrreeíírr  llooss  hhuueevvooss..  VVii  aa  llaa  oobbeessaa  sseeññoorraa  BBeerrttaa,,  llaa  eessttaabbaann  ssaaccaannddoo  ttrreess  
hhoommbbrreess  ccoonn  mmeeccaatteess  ddee  uunn  eessccuussaaddoo  ddee  hhooyyoo  ddoonnddee  ssee  hhaabbííaa  ccaaííddoo  ppoorr  rruuppttuurraa  ddeell  ccaajjóónn  ppoosseettaa..  VVii  aa  BBaarraazzaarrttee  
ppeeqquueeññoo  yy  ggaallllaarrddoo,,  ccllaavvaannddoo  uunnaa  nnaavvaajjaa  eenn  eell  vviieennttrree  ddee  uunn  ggiiggaannttee..  VVii  aa  BBllaannqquuiittaa  MMaarreennccoo  eenn  ssuu  vveennttaannaa,,  eellllaa  
eess  mmuuyy  aassíí,,  nnooss  llllaammaabbaa  ccuuaannddoo  vveennííaammooss  ddee  llaa  eessccuueellaa  yy  ssee  lleevvaannttaabbaa  llaa  ffaallddaa  ppaarraa  mmoossttrraarrnnooss  eell  vviieennttrree  
ddeessnnuuddoo  mmiirraa  ppoorr  ddeellaannttee  yy  lluueeggoo  ssee  vvoolltteeaabbaa  mmiirraa  ppoorr  ddeettrrááss,,  lluueeggoo  ssee  llaa  bbaajjaabbaa,,  hhaaccííaa  uunnaa  rreevveerreenncciiaa  yy  ssee  iibbaa..  
VVii  uunnaa  ttuurrbbaa  ddee  hhoommbbrreess  bboorrrraacchhooss  qquuee  ggrriittaabbaann  vviivvaa  llaa  ddeemmooccrraacciiaa,,  vvii  uunnaa  pprroocceessiióónn  ddeell  ssaannttoo  sseeppuullccrroo,,  vvii  ttrreess  
hhoommbbrreess  ddeessggrraannaannddoo  mmaaíízz..  VVii  aa  DDoonn  AAnnttoonniioo  MMáárrqquueezz  SSáánncchheezz  bbaaññáánnddoossee  ddeessnnuuddoo  eenn  eell  rrííoo,,  mmee  ssoorrpprreennddiióó  
qquuee  ttuuvviieerraa  llaa  ppiijjaa  ttaann  ppeeqquueeññaa  yy  llaass  bboollaass  ttaann  ggrraannddeess..  VVii  aa  mmuucchhííssiimmooss  oottrrooss  ddeesshhaacciiéénnddoossee,,  nnuunnccaa  ppeennsséé  qquuee  
hhaabbííaa  ccoonnoocciiddoo  ttaannttaa  ggeennttee..  TTooddooss  ddeessccoolloorriiddooss,,  ttooddooss  mmuussttiiooss,,  ttooddooss  eennrreeddaaddooss  eenn  uunnaa  mmuussttiiaa  mmaarraaññaa  ddee  
ccaabbaallllooss,,  nnaarraannjjooss,,  ppeerrrrooss,,  mmaaiizzaalleess,,  bbeecceerrrrooss,,  yyuuccaa,,  vvaaccaass  ddee  oorrddeeññoo,,  mmaammoonneess,,  bbuurrrrooss,,  mmaannddaarriinnooss,,  ggaattooss,,  
sseemmeerruuccooss,,  aabbeejjaass,,  mmaannggooss,,  ccoocchhiinnooss,,  ttrroojjaass  ddee  ppaarrcchhaa..  
PPoorr  ddeebbaajjoo  ddee  llooss  nniiññooss  yyaa  nnoo  eerraa  ppeennuummbbrraa  ssiinnoo  uummbbrraa  ccaassii  ttoottaall,,  ppeerroo  ddéébbiilleess  rreefflleejjooss  eenn  dduuddoossooss  ppeerrffiilleess  
ddeejjaabbaann  aaddiivviinnaarr  uunn  hheemmiissffeerriioo  ppaavvoorroossoo  ddee  aagguuaass  nneeggrraass,,  rraaíícceess,,  gguussaannooss,,  rroollllooss  ddee  lloommbbrriicceess,,  ccuulleebbrraass  cciieeggaass,,  
rraattaass,,  ppiiññoonneess,,  aallaaccrraanneess,,  ppiiccaa--  ppiiccaa,,  cciieemmppiiééss,,  cchhiirreelleess,,  ssiieetteeccuueerrooss,,  eessppiinnooss,,  ddoonnddee  hhaabbiittaabbaann  eell  FFiinnffíínn,,  llaa  
SSaayyoonnaa,,  eell  ccooccoo,,  llaa  lllloorroonnaa,,  llaa  bboollaa  ddee  ccaannddeellaa,,  mmaannddiinnggaa,,  MMaarrííaaccaassttaaññaa,,  gguuaarrddaajjuummoo,,  eell  ddiiaabblloo  qquuee  eemmppuujjaa  eell  
bbrraazzoo  aa  llooss  qquuee  jjuueeggaann  ccoonn  aarrmmaass,,  eell  ddiiaabblloo  BBrriicceeññoo,,  llooss  eessppaannttooss,,  eell  ttiirraannoo  AAgguuiirrrree,,  SSiimmóónn  BBoollíívvaarr  nnaacciióó  eenn  
CCaarraaccaass  ssee  eecchhóó  ttrreess  ppeeooss  yy  mmaattóó  cciieenn  vvaaccaass,,  llaa  vviiuuddaa  nneeggrraa  ccoonn  eell  nniiññoo  eemmppaallaaddoo,,  PPeeddrroo  eell  MMaalloo,,  llooss  ttrreess  ddeeccaa--
ppiittaaddooss,,  llaa  nniiññaa  FFlloorriinnddaa  ccoossttuurreerraa  cceeggaattaa  ddee  llaarrggaa  aagguujjaa..  qquuee  ccoonnffuunnddee  llooss  oojjooss  ddee  llooss  nniiññooss  ccoonn  bboottoonneess..  
DDeessddee  mmiiss  ffoossffoorreesscceenncciiaass  mmoorrtteecciinnaass  vvii  eenn  eell  cceenniitt  ddee  llaa  ppeennuummbbrraa  llaa  mmaajjeessttaadd  sseevveerraa  ddeell  ppaaddrree  yy  ddee  llaa  mmaaddrree,,  
ddeell  bbaacchhiilllleerr  CCaasstteejjóónn  ccoonn  ssuu  ppaallmmeettaa  yy  ddee  llaa  sseeññoorriittaa  HHiillddaa  ccoonn  ssuu  rreeggllaa..  DDeettrrááss  ddee  eellllooss  uunnaa  vveennttaannaa  cciirrccuullaarr  
NNoo  qquuiissee  vveerr  lloo  qquuee  aallllíí  hhaabbííaa..  YYaa  mmee  ccoossttaabbaa  mmuucchhoo  ssoosstteenneerr,,  aaúúnn  ppoorr  ppooccooss  sseegguunnddooss,,  llaa  mmiirraaddaa  mmuueerrttaa  ddee  
llooss  ccuuaattrroo..  
MMii  ppáálliiddoo  uunniivveerrssoo  ddee  rreefflleexxiióónn  ssiieemmpprree  eessttuuvvoo  eenn  eell  cceennttrroo  ddee  eessaa  eessffeerraa  ppeennuummbbrroossaa..  PPeerroo  eellllaa  nnuunnccaa  eessttuuvvoo  
rreeaallmmeennttee  iinnmmóóvviill;;  aa  vveecceess  ssee  aalleejjaabbaa  aammpplliiáánnddoossee  yy  qquueeddaabbaa  ttaann  lleejjooss  ccoommoo  llaass  eessttrreellllaass;;  aa  vveecceess  ssee  aacceerrccaabbaa  
ccoonnttrraayyéénnddoossee  ee  iinnvvaaddííaa,,  ssoobbrree  ttooddoo  eenn  llaa  dduueerrmmeevveellaa  yy  eell  ssuueeññoo,,  lluueeggoo  mmii  gguuaarrddiiaa  lliimmppiiaabbaa  ccoonn  ggrraann  ddiilliiggeenncciiaa  
llaass  ccaalllleess,,  llaass  ppllaazzaass,,  llooss  tteecchhooss,,  llaass  ttoorrrreess  yy  bbaassttaa  llaass  aallccoobbaass  eexxppuullssaannddoo  ccrriiaattuurraass  vviissccoossaass,,  tteejjiiddooss  ppuurruulleennttooss,,  
eessttrreellllaass  ddee  mmaarr,,  ttrroommppooss,,  ccuuaaddeerrnnooss  ddee  cceerrooss  yy  ppaallootteess,,  ppaallaabbrraass  ppeeggaajjoossaass,,  sseerrppeennttiinnaass  ddee  ccaarrnnaavvaall,,  ppeeddaazzooss  ddee  
ccaanncciioonneess,,  mmooccoo  yy  lláággrriimmaass  ddee  nniiññoo  ccaassttiiggaaddoo,,  tteemmbblloorr  ddee  iinniicciiaacciióónn,,  ddeeddooss  ffrrííooss  ddee  FFiinnffíínn..  
AAddeemmááss,,  ssoollííaa  ooccuurrrriirr  eenn  ccuuaallqquuiieerr  mmoommeennttoo  qquuee  uunnaa  ddee  llaass  ffiigguurraass  ssee  aanniimmaarraa  yy  mmee  hhiicciieerraa  sseeññaass,,  oo  bbiieenn  mmee  
aacceecchhaabbaa  ccoonn  ppuuddeennddaa  iinntteenncciióónn..  CCoonnvveerrssaabbaa  yyoo  ccoonn  aallgguuiieenn  yy  ddeessccuubbrrííaa  ddee  rreeppeennttee  qquuee  uunnaa  ddee  eellllaass  hhaabbííaa  
uussuurrppaaddoo  eell  ppuueessttoo  ddee  mmii  iinntteerrllooccuuttoorr;;  aa  vveecceess  llllaammaabbaa  aa  MMaannuueellaa,,  BBllaannqquuiittaa,,  EEssttíílliittaa  oo  AAllddaa  yy  eellllaa  mmaalleenntteennddííaa..  
SSee  iibbaa  uunn  cclliieennttee  ccoonn  ssuu  tteessiiss  eennccuuaaddeerrnnaaddaa  eenn  ddiieezz  eejjeemmppllaarreess  yy  yyoo  mmee  ddaabbaa  ccuueennttaa  qquuee  hhaabbííaa  ssiiddoo  BBaarraazzaarrttee  
ppeeqquueeññoo  yy  ggaallllaarrddoo..  SSii  llooggrraabbaa  ppeennssaarr  yy  ffoorrmmuullaarr  uunnaa  iiddeeaa  ccoonn  ccllaarriiddaadd  eell  bbaacchhiilllleerr  CCaasstteejjóónn  mmee  ffeelliicciittaabbaa..  SSii  aall  
ppaasseeaarr  ddee  nnoocchhee  mmee  iinnqquuiieettaabbaa  uunn  ddeessccoonnoocciiddoo,,  eerraa  UUlliisseess  eessppeerraannddoo  eenn  llaa  eessqquuiinnaa  ccoonn  ssuuss  llllaavveess  ddee  ccaattcchh--aass--
ccaattcchh--ccaann..  CCuuaannddoo  lleeííaa  rreellaattooss  mmiittoollóóggiiccooss  TTiiffóónn  yy  llooss  ttiittaanneess  eerraann  hhoommbbrroonneess  tteerrrriibblleess  aannttee  ssuu  ddeessaayyuunnoo,,  
PPeennééllooppee  eerraa  EEssttíílliittaa,,  JJuuaanniittaa  AAtteenneeaa,,  ZZeeuuss  mmii  ppaappáá..  EEnn  llooss  lliibbrrooss  ddee  hhiissttoorriiaa  llooss  lliibbeerrttaaddoorreess  ttooddooss  hhaabbííaann  
nnaacciiddoo  eenn  CCaarraaccaass,,  ssee  eecchhaabbaann  ttrreess  ppeeooss  yy  mmaattaabbaann  cciieenn  vvaaccaass;;  llooss  bbáárrbbaarrooss  eennttrraabbaann  eenn  RRoommaa  yy  llaass  ttuurrbbaass  ddeell  
ggrraann  KKaann  eenn  PPeekkíínn  ggrriittaannddoo  vviivvaa  llaa  ddeemmooccrraacciiaa..  LLaass  vviirriilliissttaass  iinngglleessaass  aa  ttrraavvééss  ddee  llooss  mmeeddiiooss  yy  ddee  llaass  mmeeddiiaaddoorraass  
mmee  ppiiccaabbaann  eenn  eell  ppaallaaddaarr  aaqquuíí  tteennggoo  llaa  ppoonnzzooññaa  nnoo  mmee  llaa  ppuueeddoo  ssaaccaarr..  DDeesstteellllaanntteess  ddee  rreepprroocchheess  llooss  oojjooss  ddee  llaa  
sseeññoorriittaa  HHiillddaa  mmee  rroobbaabbaann  mmááss  ddee  llaa  mmiittaadd  ddeell  ppllaacceerr  yy  ssuuss  cclliicckkss  ddee  ddeessaapprroobbaacciióónn  mmee  aammaarrggaabbaann  eell  rreessttoo..  LLaass  
rreeuunniioonneess  ssoocciiaalleess  ppooddííaann  vvoollvveerrssee  mmaarraaññaa  ddee  aanniimmaalleess  áárrbboolleess  eessppaannttooss..  
LLooss  mmaanntteennííaa  aa  rraayyaa,,  aa  vveecceess  nnoo  ssiinn  cciieerrttaa  ddiiffiiccuullttaadd,,  ccuuaannddoo  mmee  ddaabbaa  ccuueennttaa;;  ppeerroo  ¿¿ccóómmoo  ppuueeddoo  ssaabbeerr  ccuuáánnttaass  
vveecceess  ssee  aappooddeerraabbaann  ddee  mmiiss  oojjooss  yy  ddee  mmiiss  mmaannooss  ssuubbrreeppttiicciiaammeennttee??  ¿¿CCóómmoo  sséé  qquuee  mmii  bbúússqquueeddaa  tteeóórriiccaa  nnoo  eess  eell  
llaabbeerriinnttoo  ddee  aallggúúnn  jjuueeggoo  iinnffaannttiill??  ¿¿YY  ssii  ttooddaa  mmii  rreefflleexxiióónn  eerraa  uunn  ttoouurr  ddee  ffoorrccee,,  uunn  BBrraavvuurraassttüücckk,,  ppaarraa  aarrrraannccaarr  
aappllaauussooss  yy  pprreemmiiooss  aa  eessee  ccóónnccaavvoo  tteeaattrroo  ddoonnddee  eell  hheetteerróócclliittoo  aauuddiittoorriioo  ssee  eennccrreessppaabbaa  aa  vveecceess  eenn  ppaannddeemmóónniiccoo  
vvoocceerrííoo??  
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OONNCCEE  
  
  
SSíí..  YYoo  hhaabbííaa  eessttaaddoo  ddiivviiddiiddoo..  PPeerroo  aahhoorraa,,  uunnaa  ddee  llaass  ddiivviissiioonneess  yyaaccííaa  qquueebbrraaddaa  eenn  ppeeddaazzooss  yy  yyoo  ccoommpprreennddííaa  qquuee  
nnoo  ppooddrrííaa  rreeccoonnssttrruuiirrllaa..  DDeessddee  eessccoommbbrrooss  ffoossffoorreesscceenntteess  mmiirréé  llaa  ccóónnccaavvaa  ppeennuummbbrraa..  TTaammppooccoo  ppooddrrííaa  
rreennuunncciiaarr  aa  mmii  ppáálliiddoo  uunniivveerrssoo  ddee  rreefflleexxiióónn;;  nnoo  ppooddrrííaa  rreeccoonnssttrruuiirrlloo  ccoommoo  eerraa  aanntteess;;  ppeerroo  eenn  llaa  mmiirraaddaa  hhaabbííaa  
vvoolluunnttaadd  ddee  rreeccoonnssttrruucccciióónn,,  aayy,,  ggrraann  aarrqquuiitteeccttoo  iinnffaattiiggaabbllee..  LLooss  mmuunnddooss  ssoonn  ddaaddooss,,  ppeerroo  eell  uunniivveerrssoo  hhaa  ddee  sseerr  
ccoonnssttrruuiiddoo  ccoonn  ppeennssaammiieennttoo  ccoonnsscciieennttee  yy  ssóólloo  eell  uunniivveerrssoo  eess  hhaabbiittaabbllee  ppaarraa  eell  hhoommbbrree..  
LLaa  eessffeerraa  eessttaabbaa  qquuiieettaa..  EEnn  ssuuss  ggaassttaaddooss  aallttoorrrreelliieevveess  ddoorrmmííaann  llaass  ffiigguurriillllaass,,  eennttrreellaazzaaddaass  llaass  uunnaass  aa  llaass  oottrraass..  
RReeccoorrrriiéénnddoollaass  ccoonn  llaa  mmiirraaddaa  vvii  qquuee  ffoorrmmaabbaann  eessqquueemmaass  jjeerrooggllííffiiccooss,,  ssiiggnnooss,,  uunnaa  eessccrriittuurraa  aappttaa  ppaarraa  ddaarr  ppaassoo  aa  
ggeessttooss  tteenneebbrroossooss  ssoobbrreehhuummaannooss..  ccoonnsstteellaacciioonneess  mmaarrcchhiittaass  eenn  ssuu  iinnsseegguurraa  lluuzz  oonníírriiccaa  ppeerroo  ccaappaacceess  ttooddaass  --ccaaddaa  
uunnaa  sseeggúúnn  ssuu  ssiiggnnaattuurraa--  ddee  aabbrriirrssee  aa  llaa  aaccoommeettiiddaa  iimmppeettuuoossaa  ddee  eennttiiddaaddeess  ccoonnsscciieenntteess  aarrttiiccuullaaddaass  eenn  eessttrruuccttuurraass  
nneeggrraass,,  hhuurraaccaannaaddaass,,  eexxpplloossiivvaass,,  ddeevvaassttaaddoorraass..  
LLlleeggaaddoo  aa  eessttee  ppuunnttoo  ccoommpprreennddíí  qquuee  eessttaabbaa  ddrraammaattiizzaannddoo  ddeemmaassiiaaddoo::  llaa  vviieejjaa  gguuaarrddiiaa  aaggoonniizzaannttee  nnoo  ssee  rreennddííaa,,  
ppeelleeaabbaa  ttooddaavvííaa..  NNoo  qquuee  nnoo  ffuueerraa  cciieerrttoo  ttooddoo  lloo  qquuee  eessttaabbaa  ppeennssaannddoo;;  ppeerroo  llaa  vviieejjaa  gguuaarrddiiaa,,  aall  pprreesseennttaarrlloo,,  lloo  
hhaaccííaa  aappaarreecceerr  nnoo  ssóólloo  tteerrrriibbllee  ssiinnoo  ttaammbbiiéénn  eexxttrraaññoo  yy  ddeessccoonnoocciiddoo,,  eenn  uunn  iinntteennttoo  ffiinnaall,,  ddeesseessppeerraaddoo,,  ppoorr  
mmaanntteenneerr  aa  rraayyaa  llooss  cceennttrrooss  ssuuppeerriioorreess  ddee  ttiinniieebbllaa..  DDeessccaannssaa  yyaa,,  nnoobbllee  gguuaarrddiiaa,,  ttuu  ttaarreeaa  hhaa  tteerrmmiinnaaddoo,,  eell  
uunniivveerrssoo  qquuee  ddeeffeennddííaass  yyaa  nnoo  eexxiissttee;;  ppeerroo  yyoo  ssiiggoo  eexxiissttiieennddoo  yy  ttaall  vveezz  ccoonnssttrruuyyaa  oottrroo  uunniivveerrssoo,,  mmááss  ffiirrmmee  qquuee  eell  
pprriimmeerroo,,  ddoonnddee  ttúú  rreessuucciittaaddaa  tteennggaass  ttaarreeaass  nnuueevvaass..  
EEnn  eeffeeccttoo;;  llaass  ppootteenncciiaass  aanniimmaaddoorraass  ddee  llaass  ffiigguurriillllaass  jjeerrooggllííffiiccaass,,  ssii  bbiieenn  eenn  eessooss  mmoommeennttooss  rreessuullttaabbaann  tteerrrriibblleess  yy  
eexxttrraaññaass,,  nnoo  eerraann  eenn  nniinnggúúnn  ccaassoo  ddeessccoonnoocciiddaass..  HHaabbííaann  ssiiddoo  ccuuaassii  oollvviiddaaddaass,,  ppeerroo  eenn  oottrroo  ttiieemmppoo  ffuueerroonn  
íínnttiimmaammeennttee  ffaammiilliiaarreess..  ¿¿CCóómmoo  aassíí??  CCuuaannddoo  yyoo  ccuummppllíí  ssiieettee  aaññooss  ccoommeennzzóó  llaa  ccoonnssttrruucccciióónn  ddee  uunn  uunniivveerrssoo  
qquuee  llaass  eexxcclluuííaa,,  aa  llooss  ccaattoorrccee  aaññooss  ssee  iinntteennssiiffiiccaarroonn  llooss  ttrraabbaajjooss,,  aa  llooss  vveeiinnttiiuunnoo  yyaa  eessttaabbaann  lliissttaass  ttooddaass  llaass  
eeddiiffiiccaacciioonneess,,  aa  llooss  vveeiinnttiioocchhoo  ssee  ccoonnssoolliiddóó  llaa  gguuaarrddiiaa..  CCoonn  rraazzóónn  llllaammaann  eenn  mmii  ppuueebblloo  aa  llooss  ssiieettee  aaññooss  llaa  eeddaadd  
ddee  llaa  rraazzóónn,,  ccuuaannddoo  llooss  ppaaddrreess  ppuueeddeenn  ccoommeennzzaarr  aa  ddaarrllee  aa  llooss  hhiijjooss  ppeellaass  eexxpplliiccaaddaass  yy  aaccoonnsseejjaaddaass..  
AAnntteess  ddee  qquuee  yyoo  ccuummpplliieerraa  ssiieettee  aaññooss,,  llooss  ddiioosseess  jjuuggaabbaann  ccoonnmmiiggoo,,  mmee  iinnssttrruuííaann  yy  pprrootteeggííaann..  AAuunnqquuee  nnoo  llooss  
ccoonnooccííaa  ppoorr  nnoommbbrreess,,  ssaabbííaa  llllaammaarrllooss  yy  eellllooss  vveennííaann..  AAuunnqquuee  nnoo  ssaabbííaa  llaa  ppaallaabbrraa  aammoorr,,  llooss  aammaabbaa;;  aammaabbaa  
iinncclluussoo  aa  llooss  qquuee  mmee  aassuussttaabbaann  yy  ddiissffrruuttaabbaa  ssuu  tteerrrroorr  AAuunnqquuee  eerraann  ttooddooss  tteenneebbrroossooss  ccoonnvveerrttííaann  eenn  ssiiggnnoo  yy  eenn  
vveehhííccuulloo  llaass  ccoossaass  lluummiinnoossaass..  AAuunnqquuee  ppooddííaann  ttooccaarrmmee  ddiirreeccttaammeennttee,,  mmuucchhaass  vveecceess  lllleennaabbaann  ddee  aaddoorraaddaa  ttiinniieebbllaa  
llooss  rraassggooss,,  llooss  ggeessttooss  yy  ddiissccuurrssooss  ddee  llooss  nniiññooss  yy  aadduullttooss  qquuee  mmee  rrooddeeaabbaann,,  llooss  ccoolloorreess,,  oolloorreess  yy  ssaabboorreess  ddee  llaass  
ppllaannttaass,,  eell  vvuueelloo  yy  eell  ccaannttoo  ddee  llooss  ppáájjaarrooss,,  llaa  aammeennaazzaa  eessppeelluuzznnaannttee  ddee  ffiieerraass  yy  ddee  eennddrriiaaggooss,,  llooss  sseeccrreettooss  ddee  llaa  
lllluuvviiaa  yy  eell  vviieennttoo..  MMee  hhaabbiittaabbaann  ssiinn  ddaaññoo  yy  ssiinn  mmaalliicciiaa  mmiieennttrraass  yyoo  jjuuggaabbaa..  EEnn  eessttrreemmeecciimmiieennttooss  ddeell  ccuueerrppoo  mmee  
ccoommuunniiccaabbaann  ttooddaass  llaass  ccllaavveess  ddee  ttooddooss  llooss  mmiisstteerriiooss..  YYoo  mmee  ddoorrmmííaa  eenn  ssuuss  bbrraazzooss  yy  eenn  ssuuss  bbrraazzooss  ccrreeccííaa..  
EEll  uunniivveerrssoo  ppáálliiddoo  ddee  llaa  rreefflleexxiióónn  llooss  ddeesstteerrrróó,,  ppeerroo  eellllooss,,  aaddeemmááss  ddee  hhaacceerrssee  pprreesseenntteess  mmeeddiiaannttee  llaa  aanniimmaacciióónn  
ddee  ssuuss  ffiigguurriillllaass  jjeerrooggllííffiiccaass  yy  eessaa  vveezz  mmeeddiiaannttee  llaa  iinnvvaassiióónn  ssúúbbiittaa,,  ttaammbbiiéénn  ssee  mmaanniiffeessttaabbaann  ddee  oottrraass  mmaanneerraass..  
SSuuppeerrssttiicciióónn..  AAnngguussttiiaa  iinnddeeffiinniiddaa  qquuee  fflloottaa  lliibbrreemmeennttee..  GGrriimmaa  aannttee  cciieerrttooss  oobbjjeettooss..  FFoobbiiaa..  AApprreehheennssiioonneess  yy  
rreecceellooss..  SSeennttiimmiieennttooss  ddee  ccoonnttaammiinnaacciióónn..  CCoommppaaññííaa  eenn  llaa  ssoolleeddaadd..  SSoolleeddaadd  eenn  llaa  ccoommppaaññííaa..  SSeennssaacciióónn  ddee  hhaabbeerr  
ssiiddoo  aabbaannddoonnaaddoo  ssúúbbiittaammeennttee  ppoorr  aallgguuiieenn  iinnvviissiibbllee  ccuuyyaa  pprreesseenncciiaa  nnoo  ssee  nnoottaabbaa  ppoorr  sseerr  ppeerrmmaanneennttee..  CCoossaass,,  
ppeerrssoonnaass  yy  aaccttiivviiddaaddeess  qquuee  aaddqquuiieerreenn  uunn  pprreessttiiggiioo  mmiisstteerriioossoo..  MMee  iinnqquuiieettaabbaann  llooss  ppaarraagguuaass  aammaarriillllooss  yy  llooss  
hhoommbbrreess  ddee  rreepplliieegguuee  eeppiiccáánnttiiccoo..  DDeessppuuééss  ddee  ddaarrllee  llaa  mmaannoo  aa  uunn  ssaacceerrddoottee  tteennííaa  qquuee  iirrmmee  aa  bbaaññaarr..  MMee  
pprroodduuccííaann  iimmppootteenncciiaa  llaass  mmuujjeerreess  ccoonn  zzaarrcciillllooss  ddee  mmaatteerriiaall  pplláássttiiccoo..  MMee  ddaabbaann  aasseeoo  llooss  mmiinniissttrrooss  ddeeqquueeííssttaass..  
NNoo  vvoollvvííaa  aa  llaass  ccaassaass  ddoonnddee  mmee  ooffrreeccííaann  wwhhiisskkyy..  LLaass  ppeerrssoonnaass  ccoonn  nnaarriizz  bbrriillllaannttee  ddee  ssuuddoorr  mmee  eessttiimmuullaabbaann  llooss  
mmoovviimmiieennttooss  ppeerriissttáállttiiccooss..  SSii  vveeííaa  lliimmoonneess  mmee  sseennttííaa  sseegguurroo..  PPaaggaabbaa  ccuuaallqquuiieerr  pprreecciioo  ppoorr  uunnaa  ttoorrttaa  ddee  ccaassaabbee  
eenntteerraa..  NNoo  ppooddííaa  iirrmmee  ddee  uunnaa  ppllaayyaa  lllluuvviioossaa  nnii  ccoommpprraarr  nnaaddaa  ccuuyyoo  pprreecciioo  tteerrmmiinnaarraa  eenn  99,,9955..  LLaa  vvii,,  ttaann  ffeerrmmoossaa..  
MMii  gguuaarrddiiaa  eexxppuullssaabbaa  ssiisstteemmááttiiccaammeennttee  ttooddaass  eessaass  ffoorrmmaass  llaaddiinnaass  ssuuttiilleess  ddee  ttiinniieebbllaa::  ppeerroo  eenn  eessaa  ooccaassiióónn  ssee  mmee  
ooccuurrrriióó  qquuee  aa  ttrraavvééss  ddee  eellllaass  ppooddrrííaa  lllleeggaarr  aa  ccoonnttaaccttooss  iinnccrruueennttooss  ccoonn  llooss  ddiioosseess  eenn  vviissttaass  aa  uunnaa  rreeccoonncciilliiaacciióónn  yy,,  
ppoorr  qquuéé  nnoo,,  aa  uunnaa  rreeccoonnssttrruucccciióónn  ddeell  ppáálliiddoo  uunniivveerrssoo  ddaannddoo  ccaarrttaa  ddee  cciiuuddaaddaannííaa  yy  pplleenniittuudd  ddee  ddeerreecchhoo  aa  ttooddooss  
llooss  eexxiilliiaaddooss..  
¿¿PPoorr  qquuéé  nnoo??  ¿¿PPoorr  qquuéé  nnoo  rreeccoonnssttrruuiirr  eell  ppáálliiddoo  uunniivveerrssoo  ddee  llaa  rreefflleexxiióónn  aammpplliiáánnddoolloo  ccoonn  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  ddee  llaa  
ttiinniieebbllaa  eexxtteerriioorr,,  ppeerrmmiittiieennddoo  qquuee  ssuu  lluuzz  mmoorrtteecciinnaa  ssee  eennttrreetteejjiieerraa  ccoonn  vviivvaass  ccoorrrriieenntteess  ddee  ssoommbbrraa??  OO  mmeejjoorr  
ddiicchhoo  ¿¿ppoorr  qquuéé  nnoo  aacceeppttaarr  ccoonnsscciieennttee  yy  ssoobbrriiaammeennttee  qquuee  ttooddoo  ppáálliiddoo  uunniivveerrssoo  ddee  rreefflleexxiióónn  eessttáá  yyaa  eennttrreetteejjiiddoo  
ccoonn  llaa  ssoommbbrraa??  EEssttoo  ppeerrmmiittiirrííaa  ttoommaarr  eenn  ccuueennttaa  uunnaa  pplleenniittuudd  mmaayyoorr  yy  nnoo  tteenneerr  ssoorrpprreessaass  ccaattaassttrróóffiiccaass  ppoorr  
hhaabbeerr  cceerrrraaddoo  llooss  oojjooss  aa  uunnaa  ggrraann  ppaarrttee  ddee  lloo  rreeaall  rreelleeggáánnddoollaa  aa  uunnaa  ccuussttooddiiaaddaa  ppeerriiffeerriiaa  ddee  iinnsseegguurraa  ffrroonntteerraa..  
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PPoorr  uunnaa  ppaarrttee,,  yyoo  nnoo  ppooddííaa  eennggaaññaarrmmee  yyaa  mmááss  ssoobbrree  llaa  eexxiisstteenncciiaa  ddee  llooss  ddiioosseess..  AAssíí  ccoommoo,,  eenn  ooccaassiióónn  ddeell  
eennccuueennttrroo  rreettaarrddaaddoo  ccoonn  MMaannuueellaa,,  mmee  iinnvvaaddiióó  ccaattaaccllííssmmiiccaammeennttee  llaa  ddiivviinniiddaadd  eerróóttiiccaa  ccuuyyoo  nnoommbbrree  nnoo  oossoo  
pprroonnuunncciiaarr,,  aassíí  ttaammbbiiéénn  eenn  ooccaassiióónn  ddee  llaa  iirraa  mmuuyy  bbiieenn  ppooddííaa  ooccuurrrriirr  qquuee  mmee  iinnvvaaddiieerraa  uunnaa  ddiivviinniiddaadd  bbéélliiccaa  yy  
ssaanngguuiinnaarriiaa  ccuuyyaa  cceerrccaannííaa  hhee  sseennttiiddoo  mmuucchhaass  vveecceess  ssiinn  lllleeggaarr  aall  ccoonnttaaccttoo..  NNoo  ppuueeddoo  nneeggaarr  qquuee  eenn  llooss  
mmoommeennttooss  ddee  ttrriisstteezzaa,,  ddeessáánniimmoo  yy  ddeesseennccaannttoo  mmee  rroonnddaann  llaass  ddiioossaass  ddee  llaa  mmuueerrttee..  MMii  pprrooffeessiióónn  ddee  eenn--
ccuuaaddeerrnnaaddoorr  nnoo  eessttáá  ssoosstteenniiddaa  ssóólloo  ppoorr  llaa  nneecceessiiddaadd  ddee  ggaannaarrmmee  eell  ppaann,,  ccuuaallqquuiieerr  oottrraa  sseerrvviirrííaa  ppaarraa  eessoo;;  llaa  
iirrrraaddiiaacciióónn  ddee  uunnaa  ddiivviinniiddaadd  llee  ddaa  sseennttiiddoo..  YY  eessttaa  iinnvveessttiiggaacciióónn  mmiissmmaa  qquuee  eessttooyy  ppoonniieennddoo  ppoorr  eessccrriittoo  ¿¿nnoo  ssee  vvaa  
mmaadduurraannddoo  aall  rreessccoollddoo  ddee  uunnaa  ssoommbbrraa  iinnnnoommiinnaaddaa  yy  ppooddeerroossaa??  
AAddeemmááss,,  ccoommpprreennddoo  ccllaarraammeennttee  qquuee  nnoo  eess  lloo  mmiissmmoo  llaa  iirrrruuppcciióónn  ssúúbbiittaa  ddee  lloo  nnuummiinnoossoo  yy  llaa  eexxaacceerrbbaacciióónn  
ppaarrooxxííssttiiccaa  ddee  uunnaa  eemmoocciióónn  oo  ddee  uunn  eessttaaddoo  ddee  áánniimmoo,,  aassíí  ccoommoo  nnoo  ccoonnffuunnddoo  llaa  pprreesseenncciiaa  ssuuaavvee  yy  ppeerrssiisstteennttee  ddee  
lloo  nnuummiinnoossoo  ccoonn  lloo  qquuee  vvuullggaarrmmeennttee  ssee  llllaammaa  mmoottiivvaacciióónn;;  ééssttaa  ppuueeddee  eexxpplliiccaarrssee  aa  ppaarrttiirr  ddee  iinntteerreesseess  oorrddiinnaa--
rriiooss;;  lloo  nnuummiinnoossoo,,  eenn  ccaammbbiioo,,  eess  ssiieemmpprree  iinnccoommpprreennssiibbllee  yy  eenniiggmmááttiiccoo..  
PPoorr  oottrraa  ppaarrttee..  sséé  qquuee  eell  ffoonnddoo  ddee  mmii  mmiirraaddaa,,  yyoo,,  eess  ttiinniieebbllaa  yy  eessttáá  eessttrruuccttuurraaddoo  eenn  ssuu  ccoonnvveexxiiddaadd  eexxtteerriioorr  ddee  
uunnaa  mmaanneerraa  ttaall  qquuee  pprreesseennttaa  rreellaacciioonneess  ddee  ccoorrrreessppoonnddeenncciiaa  yy  aaffiinniiddaadd  ccoonn  llooss  sseeccttoorreess  ddee  llaa  ccoonnccaavviiddaadd  eessfféérriiccaa  
qquuee  rrooddeeaabbaa  aa  mmii  ppáálliiddoo  uunniivveerrssoo..  HHaassttaa  ttaall  ppuunnttoo  aassíí,,  qquuee  aa  vveecceess  nnoo  sséé  ssii  llaa  ccoonnvveexxiiddaadd  ddee  mmii  mmiirraaddaa  ppeerrcciibbee  
oo  pprrooyyeeccttaa  llaa  ccoonnccaavviiddaadd  ddee  llaa  eessffeerraa  jjeerrooggllííffiiccaa..  
EEnn  vviissttaa  ddee  ttooddaass  eessaass  ccoonnssiiddeerraacciioonneess  lllleegguuéé  aa  uunnaa  ccoonncclluussiióónn::  nnoo  rreecchhaazzaarr  yyaa  mmááss  llaa  ssoommbbrraa,,  aanntteess  bbiieenn  
aacceeppttaarrllaa  ccoonnsscciieennttee,,  ssoobbrriiaammeennttee..  YY  ttoomméé  uunnaa  ddeecciissiióónn  ffiirrmmee::  rreeccoommeennzzaarr  llaa  rreeccoonnssttrruucccciióónn  ddee  mmii  ppáálliiddoo  
uunniivveerrssoo..  TTooddaass  mmiiss  ccoommpprreennssiioonneess  aanntteerriioorreess  ssee  aarrttiiccuullaarrííaann  eenn  uunn  nnuueevvoo  ddiisseeññoo  aarrqquuiitteeccttóónniiccoo;;  nniinngguunnaa  ssee  
ppeerrddeerrííaa  rreeaallmmeennttee::  llaa  eeddiiffiiccaacciióónn  ffuuttuurraa  hheerrmmaannaarrííaa  ffoossffoorreesscceenncciiaa  yy  ooppaacciiddaadd,,  ssóólliiddaass  eessttrruuccttuurraass  
lluummiinniisscceenntteess  yy  vvaannooss  ssiinn  ppuueerrttaa  nnii  ccoorrttiinnaa  ppaarraa  llaa  lliibbrree  cciirrccuullaacciióónn  ddee  llaa  ttiinniieebbllaa..  
CCoonnssoollaaddoo,,  rreeccoonnffoorrttaaddoo  yy  aanniimmaaddoo  ppoorr  eessaa  nnuueevvaa  eessppeerraannzzaa,,  mmee  ttrraannqquuiilliiccéé  yy  mmee  qquueeddéé  ddoorrmmiiddoo  eenn  llaa  mmiissmmaa  
ppoossiicciióónn  qquuee  hhaabbííaa  aaddooppttaaddoo  ppaarraa  ppeennssaarr..  SSooññéé  qquuee  yyoo  eerraa  uunn  ddiiooss  mmoossttrreennccoo  yy  eennffeerrmmoo,,  eexxppuullssaaddoo  ddee  llaa  
ssaaggrraaddaa  nnoocchhee  ddee  llooss  ddiioosseess,,  yy  qquuee  ccoonnssttrruuííaa  uunn  uunniivveerrssoo  iimmppeerrffeeccttoo,,  ppaarreecciiddoo  aall  ppaallaacciioo  ddee  MMiinnooss,,  aattrraavveessaaddoo  
eenn  ttooddaass  ddiirreecccciioonneess  ppoorr  ccaannaalleess,,  ttuubbeerrííaass,,  ccoonndduuccttooss,,  aallbbeerrccaass,,  bbaaññeerraass,,  ccllooaaccaass  ddoonnddee  cciirrccuullaabbaa  
ccaapprriicchhoossaammeennttee  eell  aagguuaa  ddee  llaa  nnaaddaa  yy  ddoonnddee  yyoo  mmee  eennccaarrcceellaarrííaa  ppaarraa  ssiieemmpprree  rruummiiaannddoo  mmii  ddeessggrraacciiaa..  LLuueeggoo  mmii  
ssuueeññoo  ddeebbiióó  vvoollvveerrssee  mmááss  pprrooffuunnddoo  ppoorrqquuee  nnoo  rreeccuueerrddoo  nniinngguunnaa  oottrraa  vviissiióónn..  
CCuuaannddoo  mmee  ddeessppeerrttaarroonn  llooss  rruuiiddooss  cciittaaddiinnooss  ddeell  aammaanneecceerr,,  MMaannuueellaa  ssee  hhaabbííaa  mmaarrcchhaaddoo  yyaa..  BBuussqquuéé  eenn  vvaannoo  
aallgguunnaa  nnoottaa  ssuuyyaa  eenn  eell  eessppeejjoo  ddeell  bbaaññoo,,  eenn  eell  ppiizzaarrrróónn  ddee  llaass  ccuueennttaass,,  eenn  llaa  mmeessaa  ddee  eennccuuaaddeerrnnaacciióónn..  MMee  sseennttííaa  
ddeessoollaaddoo  yy  ffuueerrttee..  
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DDOOCCEE  
  
  
DDeessoollaaddoo  yy  ffuueerrttee,,  ccuummppllíí  llooss  rriittooss  hhiiggiiéénniiccooss  ddee  llaa  mmaaññaannaa  yy  ttoomméé  ccaafféé..  DDeessoollaaddoo  yy  ffuueerrttee  ccuummppllíí  llooss  rriittooss  
pprrooffeessiioonnaalleess  ddee  llaa  mmaaññaannaa::  rreevviisséé  mmii  lliissttaa  ddee  eennccaarrggooss  yy  ccoommpprroommiissooss,,  ppuussee  mmiiss  ppaappeelleess  ee  iinnssttrruummeennttooss  eenn  
oorrddeenn..  DDeessoollaaddoo  yy  ffuueerrttee  ttoomméé  ttrreess  ddeecciissiioonneess  eeccoonnóómmiiccaass;;  pprriimmeerroo::  nnoo  lleeeerrííaa  mmááss  llooss  oorriiggiinnaalleess  qquuee  mmee  ttrraaííaann;;  
hhaassttaa  eennttoonncceess  yyoo  lleeííaa  ccuuiiddaaddoossaammeennttee  ttooddoo  ttrraabbaajjoo  cciieennttííffiiccoo  oo  hhuummaannííssttiiccoo  lllleeggaaddoo  aa  mmiiss  mmaannooss  pprrooffeessiioonnaalleess  
ppaarraa  eenntteerraarrmmee  ddee  ssuu  ccoonntteenniiddoo  ee  iinnssttrruuiirrmmee  yy  ppaarraa  ccoorrrreeggiirr  eerrrroorreess  ddee  oorrttooggrraaffííaa  iinnvvoolluunnttaarriiooss  yy  llaappssuuss  
mmaacchhiinnaaee;;  ccoonn  uunnaa  eexxcceeppcciióónn::  mmee  nneeggaabbaa  eenn  rreeddoonnddoo  aa  aacceeppttaarr  ttrraabbaajjooss  ddee  ppeeddaaggooggííaa  yy  ssoocciioollooggííaa  ppaarraa  nnoo  
eemmbbaassuurraarrmmee  llaa  mmeennttee  yy  llaass  mmaannooss  ccoonn  sseemmeejjaannttee  bbaazzooffiiaa..  SSeegguunnddoo::  nnoo  vvoollvveerrííaa  aa  llaa  bbiibblliiootteeccaa  ppúúbblliiccaa,,  ppuueess  
ppaarraa  llaa  ttaarreeaa  ppeennddiieennttee  nnoo  nneecceessiittaabbaa  mmááss  iinnffoorrmmaacciióónn  ddee  llaa  qquuee  yyaa  tteennííaa..  TTeerrcceerroo::  eennttrreeggaarrííaa  mmii  aaccttiivviiddaadd  ddee  
ffoottooccooppiiaarr,,  ccoommppaaggiinnaarr  yy  eennccuuaaddeerrnnaarr  aa  llooss  hháábbiittooss;;  aauunnqquuee  yyoo  hhaabbííaa  ffoorrmmaaddoo  hháábbiittooss  eeffiicciieenntteess,,  ssiieemmpprree  
aatteennddííaa  ccoonnsscciieenntteemmeennttee  mmii  llaabboorr  ppaarraa  ggaarraannttiizzaarr  rreessuullttaaddooss  óóppttiimmooss;;  iinnnneecceessaarriiaammeennttee,,  pprruurriittoo  ddee  eexxcceelleenncciiaa,,  
nnoo  mmááss;;  nneecceessiittaabbaa  eell  mmááxxiimmoo  ddee  ttiieemmppoo  ppaarraa  ddeeddiiccaarrlloo  aa  mmii  nnuueevvaa  eemmpprreessaa..  
YY  mmee  ppuussee  aa  ttrraabbaajjaarr..  EEnn  eessaa  mmaaññaannaa  ssee  ttrraattaabbaa  ddee  ffoottooccooppiiaarr,,  eennccuuaaddeerrnnaarr  yy  eemmppaassttaarr  eenn  ddiieezz  eejjeemmppllaarreess  uunn  
llaarrggoo  eennssaayyoo  ttiittuullaaddoo  DDeessccrriippcciióónn,,  eexxpplliiccaacciióónn  yy  ttrraattaammiieennttoo  ddee  llaa  eessqquuiizzooffrreenniiaa  eenn  eell  hhoorriizzoonnttee  ddee  uunnaa  aannaallooggííaa  
ccoonn  pprroocceessooss  ccuuáánnttiiccooss  rreevveerrssiibblleess..  MMiieennttrraass  mmiiss  mmaannooss  yy  mmiiss  oojjooss  ssee  aaffaannaabbaann  ccoonn  ppaappeelleess,,  mmááqquuiinnaass  
eellééccttrriiccaass,,  pprreennssaass,,  gguuiilllloottiinnaass,,  ccaarrttoonneess,,  eessppiirraalleess  ddee  lloommoo,,  cciinnttaass  aaddhheessiivvaass,,  lleettrraass  ddee  oorroo,,  bbaajjoo  llaa  ddiirreecccciióónn  ddee  
uunnaa  iinntteelliiggeenncciiaa  mmeeccáánniiccaa  hhiippoossttaassiiaaddaa  eenn  mmoovviimmiieennttooss  hháábbiilleess  yy  ddiieessttrrooss,,  yyoo  rreefflleexxiioonnaabbaa..  
LLaa  ttaarreeaa  nnoo  eerraa  ffáácciill..  HHaabbííaa  ssiiddoo  ddiiffíícciill  vveerr,,  aacceeppttaarr,,  ddeecciiddiirr  yy  ddeecciirr;;  ppeerroo  mmááss  ffáácciill  eerraa  hhaacceerr..  LLaa  ddiiffiiccuullttaadd  iinniicciiaall  
ssaallttaabbaa  aa  llaa  vviissttaa..  SSii  bbiieenn  llooss  ffrraaggmmeennttooss  ffoossffoorreesscceenntteess  ddeell  ccoossmmooss  ddeessttrruuiiddoo  hhaabbííaann  ssiiddoo  ccoonnqquuiissttaaddooss  oo  
ccrreeaaddooss  ppoorr  mmii  rreefflleexxiióónn,,  ssii  bbiieenn  ssee  eennccoonnttrraabbaann  aa  mmii  ddiissppoossiicciióónn  yy  eerraann  ssuusscceeppttiibblleess  ddee  sseerr  mmaanniippuullaaddooss  ppaarraa  llaa  
nnuueevvaa  ccoonnssttrruucccciióónn,,  nnoo  ssuucceeddííaa  lloo  mmiissmmoo  ccoonn  llaass  ccoorrrriieenntteess  tteenneebbrroossaass,,  ppuueess  eellllaass  eerraann  iinneessccrruuttaabblleess,,  ddee  
aappaarriicciióónn  iimmpprreeddeecciibbllee  eenn  ccuuaannttoo  aall  mmoommeennttoo  yy  llaa  iinntteennssiiddaadd..  YYoo  ppooddííaa  ccoonnssttrruuiirr  uunnaa  ggrraann  eeddiiffiiccaacciióónn  eexxppuueessttaa  
aa  llaa  iinntteemmppeerriiee  ddiivviinnaa,,  aabbiieerrttaa  yy  ssiinn  ddeeffeennssaass,,  ppeerroo  ¿¿ppuueeddee  llllaammaarrssee  uunniivveerrssoo  aaqquueelllloo  qquuee  aa  ccaaddaa  iinnssttaannttee  ppuueeddee  
sseerr  ssaaqquueeaaddoo  yy  ddeemmoolliiddoo,,  ssoobbrree  ttooddoo  ssii  ssuu  ffiinnaalliiddaadd  eess  qquuee  sseeaa  hhaabbiittaabbllee??  NNoo..  PPeerroo  ppuueeddee  hhaacceerrssee  ddee  ttaall  mmaanneerraa  
aaddaappttaaddoo  aa  llaa  iirrrruuppcciióónn  ddee  llooss  ddiioosseess  qquuee  ccoonnssttiittuuyyaa  uunn  tteemmpplloo,,  eess  ddeecciirr  uunn  sseexxoo  ffeemmeenniinnoo  mmúúllttiippllee,,  iinnttrriinnccaaddoo,,  
fflleexxiibbllee,,  lláábbiill,,  ppeerrvveerrssoo,,  ppoolliimmoorrffoo,,  ssiieemmpprree  lliissttoo  yy  bbiieenn  ddiissppuueessttoo  ppaarraa  ccuuaallqquuiieerr  ppeenneettrraacciióónn,,  vviioollaacciióónn,,  
eessttuupprroo,,  ppoosseessiióónn,,  vviioolleenncciiaa  yy  ssiieemmpprree  ccaappaazz  ddee  ccoonncceebbiirr  yy  ccrreecceerr..  UUnn  uunniivveerrssoo  bbiioollóóggiiccoo  ssuuii  ggeenneerriiss..  
FFáácciill  ddee  ddeecciirr..  DDiiffíícciill  ddee  ddiisseeññaarr..  AAddeemmááss  ddee  llooss  pprroobblleemmaass  aarrqquuiitteeccttóónniiccooss  ddee  ttiippoo  ttééccnniiccoo,,  llaa  ggrraann  pprreegguunnttaa  
¿¿ccóómmoo  hhaacceerrlloo  rreessiisstteennttee  ssiinn  ccoonnoocceerr  llaass  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ddee  llooss  ddiioosseess??  ¿¿CCóómmoo  ccaallccuullaarr  eell  ttaammaaññoo  ddee  ssuuss  
aabbeerrttuurraass,,  llaa  rreessiisstteenncciiaa  ddee  ssuuss  mmaatteerriiaalleess,,  llaass  ccuurrvvaass  ddee  ssuu  eennttrraaññaa,,  llooss  uummbbrraalleess  ddee  tteerrrroorr,,  llaass  rreesseerrvvaass  ddee  
rreeccuuppeerraacciióónn,,  llaa  vvuueellttaa  aall  eeqquuiilliibbrriioo  ddeessppuuééss  ddee  llooss  ssiissmmooss??  
EErraa  uurrggeennttee  ccoonnoocceerr  mmeejjoorr  aa  llooss  ddiioosseess..  MMii  rreellaacciióónn  hhaabbííaa  ssiiddoo  iinnvvoolluunnttaarriiaa,,  eessppoonnttáánneeaa,,  ssiillvveessttrree,,  ssuubbrreeppttiicciiaa,,  
rreelleeggaaddaa  aa  uunn  sseegguunnddoo  ppllaannoo,,  eexxcclluuiiddaa  ddeell  cceennttrroo  ddee  aatteenncciióónn..  LLaa  iirrrruuppcciióónn  rreeppeennttiinnaa  ddee  llaa  ddiioossaa  ccuuyyoo  nnoommbbrree  
nnoo  oossoo  pprroonnuunncciiaarr  mmee  hhaabbííaa  oobblliiggaaddoo  aa  ppllaanntteeaarrmmee  llaa  ccuueessttiióónn  ddee  ffrreennttee..  ¿¿QQuuéé  hhaacceerr??  DDeecciiddíí  nnoo  rreeccoonnssttrruuiirr  ddee  
iinnmmeeddiiaattoo  eell  ppáálliiddoo  uunniivveerrssoo,,  ssiinnoo  vviivviirr  pprroovviissiioonnaallmmeennttee  eenn  pprreeccaarriiaass  eeddiiffiiccaacciioonneess  ttrraannssiittoorriiaass  mmiieennttrraass  ccrreeaabbaa  
yy  ccrriiaabbaa  uunn  ssaacceerrddoocciioo..  YYoo  mmiissmmoo  mmee  mmuullttiipplliiccaarrííaa  eenn  ssaacceerrddootteess  yy,,  eenn  ccaassoo  ddee  ppeelliiggrroo  ssuupprreemmoo,,  mmee  rreeffuuggiiaarrííaa  
eenn  eell  ffoonnddoo  ddee  mmii  mmiirraaddaa  ccoommoo  eenn  uunnaa  ccuueevvaa  nneeggrraa..  
EExxpplliiccoo  lloo  ddeell  ssaacceerrddoocciioo..  SSee  eennttiieennddee  aa  ppaarrttiirr  ddee  llaa  ffiinnaalliiddaadd::  ccoonnssttrruuiirr  uunn  uunniivveerrssoo  qquuee  nnoo  ffuueerraa  eexxttrraaññoo  aa  llooss  
ddiioosseess  ddoonnddee  ppuuddiieerraann  eennttrraarr,,  mmoorraarr,,  ssaalliirr,,  vvoollvveerr,,  ssiinn  ccaauussaarr  ddeessttrruucccciióónn..  
EExxpplliiccoo  lloo  ddee  mmuullttiipplliiccaarrmmee  eenn  ssaacceerrddootteess..  SSee  ttrraattaabbaa  ddee  ddiivviiddiirr  mmii  iinntteerriioorriiddaadd  yy  ffoorrmmaarr  eenn  eellllaa  ppeeqquueeññooss  
cceennttrrooss  ddee  ccoonnsscciieenncciiaa,,  ppeeqquueeññooss  yyooeess,,  ccaaddaa  uunnoo  eennccaarrggaaddoo  ddee  uunnaa  ttaarreeaa  eessppeeccííffiiccaa  ddeennttrroo  ddee  uunn  pprrooyyeeccttoo  
ggeenneerraall  eennccaammiinnaaddoo  aa  llaa  pprreevviissiióónn,,  ccooddiiffiiccaacciióónn,,  ccáállccuulloo  yy,,  ssii  eess  ppoossiibbllee,,  ggoobbiieerrnnoo  ddee  llaass  rreellaacciioonneess  ccoonn  llooss  
ddiioosseess..  
YYoo  ccoonnooccííaa  mmuuyy  bbiieenn  llaa  ddiivviissiióónn  ddee  mmii  iinntteerriioorriiddaadd..  SSee  pprroodduuccííaa  ddee  mmaanneerraa  eessppoonnttáánneeaa  ee  iinnooccuuaa..  AA  vveecceess  ppoorr  
eessttrraattiiffiiccaacciióónn::  mmiieennttrraass  eenn  uunn  nniivveell  ddee  mmíí  mmiissmmoo  yyoo  mmee  ooccuuppaabbaa  eeffiicciieenntteemmeennttee  ddee  uunn  aassuunnttoo,,  eenn  oottrroo  mmee  
ooccuuppaabbaa  ddee  oottrroo  yy  eenn  oottrroo  mmááss  pprrooffuunnddoo  ddee  uunn  tteerrcceerroo,,  ssiinn  qquuee  iinntteerrffiirriieerraann  llooss  uunnooss  aa  llooss  oottrrooss..  AA  vveecceess  eenn  uunn  
mmiissmmoo  ppllaannoo  ppoorr  ddiivveerrssiiddaadd  ddee  oobbjjeettooss::  mmiieennttrraass  eessttuuddiiaabbaa  áállggeebbrraa  eenn  llaa  bbiibblliiootteeccaa  aacceecchhaabbaa  llooss  mmoovviimmiieennttooss  
ddee  llaa  bbiibblliiootteeccaarriiaa  ssiinn  ppeerrddeerr  eell  hhiilloo  ddee  mmii  eessttuuddiioo..  TTaammbbiiéénn  ccoonn  eell  ccuueerrppoo  mmee  eerraa  ppoossiibbllee  ddiivviiddiirr  llaa  aatteenncciióónn,,  
ccoommoo  eenn  eessooss  jjuueeggooss  ddee  hhaacceerr  uunnaa  ccoossaa  ccoonn  llaa  mmaannoo  iizzqquuiieerrddaa  yy  oottrraa  ccoonn  llaa  ddeerreecchhaa..  YY  eenn  llaa  mmúússiiccaa  nnii  ssee  ddiiggaa;;  
aall  ttooccaarr  ccuuaattrroo,,  lllleevvaabbaa  eell  rriittmmoo  ccoonn  llaa  ddeerreecchhaa,,  llaa  aarrmmoonnííaa  ccoonn  llaa  iizzqquuiieerrddaa  yy  llaa  mmeellooddííaa  ccoonn  llaa  ggaarrggaannttaa..  YYoo  
ccoonnooccííaa  bbiieenn,,  aaddeemmááss,,  cciieerrttooss  yyooeess  oobbcceeccaaddooss  qquuee  mmee  hhaabbííaann  nnaacciiddoo  yy  ccrreecciiddoo  ppoorr  aahhíí  nnoo  sséé  ccóómmoo,,  ccaaddaa  uunnoo  
ccoonn  ssuu  tteemmaa,,  ccaaddaa  uunnoo  qquueerriieennddoo  ggoobbeerrnnaarrmmee  eenn  ssuu  ffaassee  mmaannííaaccaa..  
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PPaarraa  llaa  ooppeerraacciióónn  ssaacceerrddoocciioo  pprroocceeddíí  aaddrreeddee..  CCrreeéé,,  ccrriiéé  yy  eennttrreennéé  aa  pplleennaa  ccoonnsscciieenncciiaa  vvaarriiooss  yyooeess,,  uunnoo  ddeessppuuééss  
ddee  oottrroo..  AAll  pprriimmeerroo  llee  eennccaarrgguuéé  llaa  vviiggiillaanncciiaa  ppeerrppeettuuaa  ddee  llooss  ddiioosseess;;  ddeebbííaa  eessttaarr  ssiieemmpprree  ddeessppiieerrttoo  yy  aalleerrttaa  
oobbsseerrvvaannddoo  llaass  pprreesseenncciiaass  ddiivviinnaass,,  ssuu  mmaanneerraa  ddee  aacceerrccaarrssee  yy  aalleejjaarrssee,,  llaa  iinntteennssiiddaadd  ddee  ssuu  ffuueerrzzaa,,  ssuu  ccaarráácctteerr  
bbeennéévvoolloo  oo  mmaalléévvoolloo,,  ssuu  aaccttiittuudd  aannttee  mmii  ccoonndduuccttaa,,  llooss  aaccttooss  qquuee  llooss  aattrraaííaann  oo  rreeppeellííaann..  DDeebbííaa  oobbsseerrvvaarr  ccoonn  
rreevveerreenncciiaa  llúúcciiddaa  oo  ccoonn  aappaarreennttee  ddeessppiissttee,,  nnoo  ffuueerraa  aa  ooccuurrrriirr  qquuee  uunnaa  aatteenncciióónn  ddeemmaassiiaaddoo  eevviiddeennttee  yy  ccrriissppaaddaa  
pprroodduujjeerraa  eell  ooccuullttaammiieennttoo  oo  llaa  iirraa  ddee  llooss  ddiioosseess..  LLoo  nnuummiinnoossoo  ssuueellee  eessccoonnddeerrssee  oo  iirrrriittaarrssee  aannttee  llaa  mmiirraaddaa  
iinnddiissccrreettaa..  
EEssee  ppeeqquueeññoo  yyoo,,  ppeennsséé,,  eessee  ppeeqquueeññoo  ddeetteeccttoorr  yy  ccaalliibbrraaddoorr  ddee  ddiioosseess,,  ppaassaarrííaa  iinnaaddvveerrttiiddoo,,  ppoorrqquuee  nnoo  eerraa  ssiinnoo  uunn  
hhuummiillddee  uunn  ppsseeuuddóóffttaallmmoo  ddee  mmii  ccoonnsscciieenncciiaa,,  yy  llooggrraarrííaa  ssuu  oobbjjeettoo  ccoommoo  ppsseeuuddóóppooddoo  ddee  aammeebbaa  llooggrraa  eell  ssuuyyoo..  
LLoo  iinnssttaalléé,,  ppuueess,,  eenn  ssuu  ttrraabbaajjoo  tteeoossccóóppiiccoo  ccoommoo  aa  uunnaa  iinnssoommnnee  llaammppaarriittaa  vvoottiivvaa  ddee  nneeggrraa  llllaammaa..  
AAll  sseegguunnddoo  llee  eennccaarrgguuéé  llaa  rreeccooppiillaacciióónn  yy  eell  oorrddeennaammiieennttoo  ddee  ttooddaa  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  qquuee  ppuuddiieerraa  oobbtteenneerr  ddeell  
aannáálliissiiss  ddee  llaass  eexxppeerriieenncciiaass  ddee  ccoommuunniiccaacciióónn  nnuummiinnoossaa  ooccuurrrriiddaass  eessppoonnttáánneeaammeennttee  dduurraannttee  mmii  vviiddaa  ddeessddee  llaa  
iinnffaanncciiaa,,  mmááss  llaass  oobbsseerrvvaacciioonneess  ssiisstteemmááttiiccaass  ddeell  yyoo  tteeoossccóóppiiccoo..  LLoo  eennttrreennéé,,  ppuueess,,  eenn  ttooddaass  llaass  ttééccnniiccaass  ddee  qquuee  
ppuuddee  eecchhaarr  mmaannoo  yy  lloo  ddeejjéé  eenn  ssuu  ttrraabbaajjoo  ddee  ccoommppuuttaacciióónn  tteeoollóóggiiccaa  ddeessppuuééss  ddee  hhaabbeerrllee  rreeccoommeennddaaddoo  mmuuyy  
eessppeecciiaallmmeennttee  nnoo  cceerrrraarr  nnuunnccaa  ssuuss  eessqquueemmaass  eenn  ffoorrmmaa  ddeeffiinniittiivvaa,,  ssiinnoo  ddeejjaarrllooss  aabbiieerrttooss  ppaarraa  rreecciibbiirr  ccuuaallqquuiieerr  
nnuueevvoo  ddaattoo  yy  ttoommaarr  eenn  ccuueennttaa  ccuuaallqquuiieerr  nnuueevvaa  ccoorrrreecccciióónn,,  ddee  ttaall  mmaanneerraa  qquuee  ssiieemmpprree  ppuuddiieerraa  rreeeessttrruuccttuurraarrssee  
iinn  ttoottoo  eell  ccuuaaddrroo  ggeenneerraall  ssii  ffuueerraa  nneecceessaarriioo..  
AAll  tteerrcceerroo  llee  eennccaarrgguuéé  eell  ddiisseeññoo  ddee  rriittooss  aappoottrrooppeeiiccooss  yy  ddee  rriittooss  iinnvvooccaattoorriiooss..  SSuu  ttaarreeaa  sseerrííaa  eenn  eexxttrreemmoo  ddeelliiccaaddaa..  
CCoonn  eell  aasseessoorraammiieennttoo  ccoonnttiinnuuoo  ddeell  yyoo  tteeoollóóggiiccoo  ddeebbííaa  iinnvveennttaarr  llaa  mmaanneerraa  rriittuuaall  ddee  eevviittaarr,,  bbaarraajjaarr..  ddeessvviiaarr  oo  ppoorr  
lloo  mmeennooss  ddiissmmiinnuuiirr  oo  rreettaarrddaarr  llaa  iirrrruuppcciióónn  vviioolleennttaa  ddee  uunn  ddiiooss  ccuuaannddoo  llaa  iinniicciiaattiivvaa  eerraa  ddee  ééll  yy  aa  nnoossoottrrooss  nnoo  nnooss  
ccoonnvveennííaa  ddee  mmoommeennttoo;;  ppoorr  oottrraa  ppaarrttee,,  ccuuaannddoo  llaa  iinniicciiaattiivvaa  eerraa  nnuueessttrraa  yy  eell  ddiiooss  rreennuueennttee,,  ééll  ddeebbííaa  iinnvveennttaarr  llaa  
mmaanneerraa  rriittuuaall  ddee  llllaammaarrlloo..  TTooddoo  eessoo,,  ccllaarroo  eessttáá,,  eenn  ppllaann  ppeelliiggrroossaammeennttee  eexxppeerriimmeennttaall..  lloo  aauuttoorriiccéé  ppaarraa  eennssaayyaarr  
llooss  rriittooss  ddee  llaass  rreelliiggiioonneess  ttrraaddiicciioonnaalleess  oo,,  mmeejjoorr  ddiicchhoo,,  llooss  pprriinncciippiiooss  qquuee  lleess  ssiirrvveenn  ddee  ffuunnddaammeennttoo..  SSii  tteennííaa  
ééxxiittoo,,  ssee  ffaacciilliittaarrííaa  mmuucchhoo  llaa  nnuueevvaa  ccoonnssttrruucccciióónn  ddeell  ppáálliiddoo  uunniivveerrssoo,,  eessppeecciiaallmmeennttee  ccoonn  iinnvvooccaacciioonneess  
ooppoorrttuunnaass..  
AAll  ccuuaarrttoo  llee  eennccaarrgguuéé  eell  aappaacciigguuaammiieennttoo,,  llaa  ccaappttaattiioo  bbeenneevvoolleennttiiaaee  ddee  ttooddooss  aaqquueellllooss  nnúúmmeenneess  ccuuyyaa  hhoossttiilliiddaadd  
rreessuullttaarraa  eevviiddeennttee  aa  llooss  ttrreess  yyooeess  aanntteerriioorreess..  LLee  ddii  ppeerrmmiissoo  ppaarraa  rreeccuurrrriirr  aa  ttooddooss  llooss  mmeeddiiooss,,  yy  aauuttoorriiddaadd  ppaarraa  
eexxiiggiirr  aauuxxiilliioo  ddee  llooss  ddeemmááss  yyooeess..  
AAll  qquuiinnttoo  llee  eennccaarrgguuéé  eell  eessttaabblleecciimmiieennttoo  ddeell  ccuullttoo  ggeenneerraall  ccoonn  ssuu  eessccaallaa  ddee  dduullííaa,,  hhiippeerrdduullííaa  yy  llaattrrííaa,,  ccoonn  ssuuss  
ssaaccrriiffiicciiooss  yy  ssúúpplliiccaass,,  ccoonn  ssuu  ppaarraaffeerrnnaalliiaa  lliittúúrrggiiccaa,,  ccoonn  ssuuss  ffiieessttaass  ppeerriióóddiiccaass,,  ccoonn  ssuu  ccllaassiiffiiccaacciióónn  ddee  llooss  ddííaass  yy  ddee  
llaass  hhoorraass..  LLee  oorrddeennéé  qquuee  nnoo  rreedduunnddaarraa,,  nnii  aabbuunnddaarraa,,  nnii  mmuucchhoo  mmeennooss  iinnuunnddaarraa  ccoonn  cceerreemmoonniiaass  nnoo  
iinnddiissppeennssaabblleess  oo  qquuee  ppeerrddiieerraann  eeffeeccttoo..  
AAll  sseexxttoo  llee  eennccaarrgguuéé  llaa  eellaabboorraacciióónn  ddee  uunn  ccóóddiiggoo  mmoorraall  qquuee  pprroohhiibbiieessee  eessttrriiccttaammeennttee  ppeennssaammiieennttooss,,  ppaallaabbrraass  yy  
aaccttooss  ccaappaacceess  ddee  iirrrriittaarr  aa  llooss  ddiioosseess,,  ee  iimmppuussiieerraa  ppeerreennttoorriiaammeennttee  llaass  ccoonndduuccttaass  ggrraattaass  aa  eellllooss..  YYoo  nnoo  sseennttííaa  nnii  llaa  
mmááss  mmíínniimmaa  rreessiisstteenncciiaa  aa  ccuummpplliirr  eessee  ccóóddiiggoo,,  ffuueerraa  ccoommoo  ffuueerraa,,  ppoorrqquuee  nnaaddaa  eerraa  mmááss  iimmppoorrttaannttee  ppaarraa  mmíí  eenn  
eessee  eennttoonncceess  qquuee  llooggrraarr  mmii  mmeettaa  aarrqquuiitteeccttóónniiccaa..  
AAll  ssééppttiimmoo  lloo  eennccaarrgguuéé  ddee  llaa  iiccoonnooggrraaffííaa..  DDeebbííaa  sseerr  eexxppeerrttoo  eenn  llaass  ffiigguurriillllaass  yy  ssuuss  ccoonnsstteellaacciioonneess,,  ddeebbííaa  ccoonnoocceerr  
mmiinnuucciioossaammeennttee  ssuuss  rraassggooss,,  ddeebbííaa  sseerr  eerruuddiittoo  eenn  ssuuss  ddiiffeerreenntteess  nniivveelleess  ddee  ssiiggnniiffiiccaacciióónn,,  ddeebbííaa  ppooddeerr  ddiibbuujjaarrllaass  
yy  uussaarrllaass  mmáággiiccaammeennttee..  TTeennddrrííaa  eell  pprriivviilleeggiioo  ddee  aayyuuddaarr  ddeecciissiivvaammeennttee  aa  llooss  yyooeess  ttrreess,,  ccuuaattrroo,,  cciinnccoo..  
DDííaass  yy  ddííaass  ddee  ttrraabbaajjoo  iinntteerriioorr..  MMii  vviiddaa  eexxtteerriioorr  eennttrreeggaaddaa  vvoolluunnttaarriiaammeennttee  aa  llooss  hháábbiittooss,,  eeffiicciieenntteess  sseerrvviiddoorreess..  
EEnn  llaa  ppeennuummbbrraa  ddee  llaa  ccoonnccaavviiddaadd  eessfféérriiccaa  rriieellaabbaann  llooss  jjeerrooggllííffiiccooss,,  pplleettóórriiccooss  ddee  iinnmmiinneenntteess  cceenntteelllleeooss..  
MMaannttuuvvee  mmii  eessppaallddaa  lloo  mmááss  cceerrccaa  ppoossiibbllee  ddee  llaa  ccuueevvaa  nneeggrraa  mmiieennttrraass  hhaaccííaa  llooss  pprreeppaarraattiivvooss  aarrqquuiitteeccttóónniiccooss..  
¡¡CCiieerrrraa!!  
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TTRREECCEE  
  
((LLaarrggaa  nnoottaa  ddeell  eeddiittoorr..  EEnn  eessttee  ppuunnttoo,,  eell  eeddiittoorr  ssuupprriimmiióó  uunn  ccaappiittuulloo  ddeemmaassiiaaddoo  pprroolliijjoo  yy,,  ddee  sseegguurroo,,  ssiinn  iinntteerrééss  
ppaarraa  llooss  lleeccttoorreess..  SSiinn  eemmbbaarrggoo,,  ppoorr  uunn  pprruurriittoo  ddee  hhoonneessttiiddaadd  hhaacciiaa  eell  aauuttoorr,,  ssee  ssiieennttee  oobblliiggaaddoo  aa  hhaacceerr  uunnaa  
bbrreevvííssiimmaa  rreesseeññaa  ddeell  ccoonntteenniiddoo  yy  aa  ppoonneerr  eell  tteexxttoo  iinntteeggrraall  aa  llaa  ddiissppoossiicciióónn  ddee  qquuiieenneess  lloo  ssoolliicciitteenn..  
BBrreevvííssiimmaa  rreesseeññaa..  EEnn  pprriimmeerr  lluuggaarr,,  eell  ccaappiittuulloo  ssuupprriimmiiddoo  ccoonnttiieennee  cciieennttoo  ccuuaarreennttaa  yy  ccuuaattrroo  mmiinnuucciioossooss  
iinnffoorrmmeess  ddeell  ddeetteeccttoorr  yy  ccaalliibbrraaddoorr  ddee  ddiioosseess,,  mmuucchhooss  ddee  eellllooss  iinnqquuiieettaanntteess  yy  ddeessggaarrrraaddoorreess,,  ttooddooss  ddeessddee  uunnaa  
iinntteemmppeerriiee  ttoottaall  eenn  iinnssoommnnee  vviiggiilliiaa..  
SSiigguuee  uunnaa  eessppeecciiee  ddee  tteeoo--eettoollooggííaa  bbaassaaddaa  eenn  uunnaa  ccllaassiiffiiccaacciióónn  qquuee  ccoommpprreennddee  ddooccee  ddiioosseess  sseeccttoorriiaalleess,,  nnuueevvee  
ddiioosseess  iittiinneerraanntteess,,  ttrreess  ddiivviinniiddaaddeess  aammbbiigguuaass  yy  uunn  ddiiooss  llooccoo  oo  bbuuffóónn  qquuee  ddeessccoonncciieerrttaa  ddeeffiinniittiivvaammeennttee  aall  yyoo  
tteeoollóóggiiccoo..  AAddeemmááss,,  iinnnnuummeerraabblleess  nnúúmmeenneess  qquuee  ssee  aaccttiivvaann  sseeggúúnn  llaass  rreellaacciioonneess  ccaammbbiiaanntteess  eennttrree  llooss  vveeiinnttiicciinnccoo  
pprriinncciippaalleess,,  ccaammbbiiaanntteess  sseeggúúnn  ddeessppllaazzaammiieennttooss  mmaatteemmááttiiccooss  ddee  nnaattuurraalleezzaa  ppaarraaaassttrroonnóómmiiccaa..  LLooss  pprriimmeerrooss  
vveeiinnttiiddóóss  ttiieenneenn  ccoorrrreessppoonnddeenncciiaa  ««lluummiinnoossaa»»,,  ccaaddaa  uunnoo  ccoonn  uunn  mmeettaall,,  uunnaa  ppiieeddrraa,,  uunnaa  ppllaannttaa,,  uunn  aanniimmaall,,  uunn  
ccoolloorr,,  uunn  ssoonniiddoo,,  uunn  ppeerrffuummee,,  uunn  ppllaacceerr,,  uunn  ddoolloorr,,  uunn  ddeesseeoo,,  uunn  tteemmoorr,,  uunnaa  eessppeerraannzzaa,,  uunn  ssaabboorr,,  uunn  rreepprroocchhee,,  
uunn  eellooggiioo,,  uunnaa  qquueejjaa,,  uunn  nnúúmmeerroo,,  uunn  óórrggaannoo  ddeell  ccuueerrppoo,,  uunn  iinnssttrruummeennttoo  mmuussiiccaall,,  uunn  aarrmmaa,,  uunnaa  cciiuuddaadd,,  uunn  rrííoo,,  
uunnaa  mmaanneerraa  ddee  ssooppllaarr  eell  vviieennttoo..  
LLuueeggoo  nnooss  eennccoonnttrraammooss  ccoonn  eell  mmááss  eennrreevveessaaddoo  aappaarraattoo  lliittúúrrggiiccoo  ddee  qquuee  ssee  hhaayyaa  jjaammááss  tteenniiddoo  nnoottiicciiaa..  AA  llaass  
pprrááccttiiccaass  ccoonnssuueettuuddiinnaarriiaass  ssee  aaggrreeggaann  rriittooss  ddee  eexxcceeppcciióónn  yy  ddee  uurrggeenncciiaa  ccoommaannddaaddooss  ddeessddee  ssiieettee  oobbsseerrvvaattoorriiooss  
eessttrraattééggiiccooss  ccoonnvveenniieenntteemmeennttee  uubbiiccaaddooss  eenn  ssiieettee  lluuggaarreess  ddeell  ccuueerrppoo..  
DDeessppuuééss  hhaayy  uunn  ccóóddiiggoo  mmoorraall  ccoommppuueessttoo  ddee  ddiieezz  mmaannddaammiieennttooss,,  ccaaddaa  uunnoo  ssuubbddiivviiddiiddoo  eenn  ddiieezz  rreeggllaass  ddee  
ccoonndduuccttaa,,  ssuubbddiivviiddiiddaa  ccaaddaa  uunnaa  eenn  ddiieezz  ffoorrmmaass  ddee  aapplliiccaacciióónn..  
EEnn  ppeennúúllttiimmoo  lluuggaarr,,  uunn  ssiisstteemmaa  ccoommpplleettoo  ddee  aallggoo  qquuee  ssóólloo  ppuueeddee  ccoommppaarraarrssee  ccoonn  uunnaa  hheerráállddiiccaa  eexxhhaauussttiivvaa  
ccuuyyooss  bbllaassoonneess,,  aaccoommppaaññaaddooss  ddee  eexxpplliiccaacciioonneess  ee  iinnssttrruucccciioonneess  eenniiggmmááttiiccaass,,  ttiieenneenn  vvaalloorr  eessttrriiccttaammeennttee  
ssuubbjjeettiivvoo,,  ssii  aaccaassoo..  DDiibbuujjaaddooss  ssoobbrree  ffiicchhaass,,  ssee  uussaann  ccoonn  ffiinneess  oorraaccuullaarreess  eenn  uunn  jjuueeggoo  ddee  mmeessaa  llaabbeerríínnttiiccoo  
ccoommppaarraabbllee  ssóólloo  aall  mmaa--yyoonngg..  
PPaarraa  tteerrmmiinnaarr,,  eell  aauuttoorr  ccuueennttaa  ccoonn  lluujjoo  ddee  ddeettaalllleess  eell  ddiisseeññoo  yy  llaa  ccoonnssttrruucccciióónn  ddee  uunn  ««uunniivveerrssoo»»,,  tteeooccéénnttrriiccoo  eenn  
eell  ccuuaall  eell  ccoonnoocciimmiieennttoo  ««lluummiinnoossoo»»  ssee  aallííaa,,  eenn  eell  áámmbbiittoo  ddee  llaa  rreefflleexxiióónn,,  ccoonn  eell  ccoonnoocciimmiieennttoo  ««tteenneebbrroossoo»»  ppaarraa  
ddaarrllee  hhaabbiittááccuulloo  sseegguurroo  yy  ssaattiissffaaccttoorriioo  aall  aarrqquuiitteeccttoo..  
DDiiggaa  eell  lleeccttoorr  aall  eeddiittoorr  ssii  ttaannttaa  llaabboorriioossiiddaadd  nnoo  eess  ddiiggnnaa  ddee  mmeejjoorr  ccaauussaa  yy  ssii  nnoo  ttuuvvoo  rraazzóónn  eenn  ssuupprriimmiirr  eessee  
mmoonnssttrruuoossoo  ccaappííttuulloo..))  
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CCAATTOORRCCEE  
  
  
BBeennddiittooss  yy  aallaabbaaddooss  sseeaann  llooss  ddiioosseess  ttooddooss..  PPoorr  ssuu  ggrraacciiaa  ccaammiinnoo,,  mmuueevveenn  mmii  ppiiee  ddeerreecchhoo  yy  mmii  ppiiee  iizzqquuiieerrddoo..  
PPoorr  ssuu  ggrraacciiaa  ggeessttiiccuulloo  yy  aacccciioonnoo..  PPoorr  ssuu  ggrraacciiaa  mmee  yyeerrggoo  yy  vvoolltteeoo  llooss  oojjooss  yy  eell  ccuueelllloo  ppaarraa  mmiirraarr  hhaacciiaa  eell  ffrreennttee  yy  
hhaacciiaa  llooss  llaaddooss,,  hhaacciiaa  aarrrriibbaa  yy  hhaacciiaa  aabbaajjoo,,  ppaarraa  ggiirraarr  hhaacciiaa  aattrrááss..  LLeess  ddeebboo  llaa  rreessppiirraacciióónn  yy  llaa  cciirrccuullaacciióónn  ddee  llaa  
ssaannggrree..  LLeess  ddeebboo  llaa  ddiiggeessttiióónn  ddee  llooss  aalliimmeennttooss,,  eell  ssuuddoorr,,  llaa  mmiicccciióónn  ppuurriiffiiccaaddoorraa,,  eell  aalliivviioo  ddee  ddeeffeeccaarr..  LLeess  ddeebboo  
eell  ccooiittoo..  SSiinn  ssuu  ccoonnccuurrssoo  nnoo  ppooddrrííaa  sseennttiirr  llaa  aaggiittaacciióónn  ddee  mmiiss  eemmoocciioonneess,,  nnii  mmaanntteenneerr  eell  rriittmmoo  ddee  llooss  
ppeennssaammiieennttooss,,  nnii  ppiillootteeaarr  llaa  ppaallaabbrraa,,  nnii  ssooññaarr..  PPoorrqquuee  eellllooss  mmee  aammaann  ddeesscciiffrroo  llooss  eenniiggmmaass  ccuuyyaa  úúnniiccaa  ccllaavvee  eess  eell  
aammoorr..  PPoorrqquuee  eellllooss  mmee  ooddiiaann  ccoonnoozzccoo  llooss  sseeccrreettooss  qquuéé  ssóólloo  ssee  eennttrreeggaann  aa  llaa  ccllaarriivviiddeenncciiaa  ddeell  ooddiioo..  PPoorrqquuee  mmee  
pprrootteeggeenn  eessttooyy  sseegguurroo,,  ppoorrqquuee  ppooddrrííaann  aanniiqquuiillaarr  mmii  uunniivveerrssoo  eessttooyy  ppoossttrraaddoo  aa  ssuuss  ppiieess..  PPoorrqquuee  ssoonn,,  ssooyy..  
BBeennddiittooss  yy  aallaabbaaddooss  sseeaann  llooss  ddiioosseess  ttooddooss..  DDeessddee  qquuee  llooss  rreeccoonnoozzccoo  yy  aacceeppttoo,,  mmii  ccoorraazzóónn  eess  ssaannttoo..  DDeessddee  qquuee  
llooss  aaddoorroo,,  mmii  ggaarrggaannttaa  yy  mmiiss  mmiieemmbbrrooss  ssee  hhaann  vvuueellttoo  áággiilleess  yy  ssaabbiiooss  ppaarraa  ccaannttaarr  yy  bbaaiillaarr  mmii  aaggrraaddeecciimmiieennttoo..  
QQuuiieerroo  vviivviirr  yy  mmoorriirr  eenn  ssuu  aapprriissccoo..  OOrrddééññeennmmee,,  eessqquuííllmmeennmmee  yy,,  ccuuaannddoo  lloo  ddeecciiddaann,,  ddeevvóórreennmmee;;  aassíí  ppaassaarréé  aa  
mmeejjoorr  vviiddaa  eenn  ssuu  mmeettaabboolliissmmoo..  
MMii  ccuueerrppoo  yy  mmii  ppáálliiddoo  uunniivveerrssoo  ssoonn  aahhoorraa  lliimmppiioo  tteemmpplloo  ddee  llooss  ddiioosseess..  IInncciieennssoo  yy  mmiirrrraa..  HHuummoo  yy  oolloorr  ddee  
ssaaccrriiffiicciiooss..  SSuussuurrrrooss  yy  ggrriittooss  ddee  llooaa..  VVeessttiiddooss  ttaallaarreess..  CCoollggaadduurraass  ddee  ccoolloorreess  ccaammbbiiaanntteess  sseeggúúnn  eell  ccuullttoo..  
IInncclliinnaacciioonneess,,  ggeennuufflleexxiioonneess,,  pprroosstteerrnnaacciioonneess,,  llaacceerraacciioonneess,,  ffllaaggeellaacciioonneess,,  cciilliicciioo,,  ssúúpplliiccaass,,  dduullccee  llllaannttoo  ddee  
eennttrreeggaa  yy  ggooccee..  BBeennddiittooss  yy  aallaabbaaddooss  sseeaann  llooss  ddiioosseess  ttooddooss..  QQuuee  mmii  oorraacciióónn  sseeaa  iinncceessaannttee,,  qquuee  nnaaddaa  sseeaa  pprrooffaannoo  
eenn  mmíí..  AAmméénn..  
EEll  mmeettiiccuulloossoo  yy  ddiilliiggeennttee  ssaacceerrddoocciioo  hhaabbííaa  ssuussttiittuuiiddoo  aa  llaa  vviieejjaa  gguuaarrddiiaa..  
NNoo  sséé  ppoorr  ccuuáánnttoo  ttiieemmppoo  mmee  mmaannttuuvvee  eenn  eessee  pprreeddiiccaammeennttoo  yy  eenn  eessaa  aaccttiittuudd  aanntteess  ddee  nnoottaarr  aallggoo  rraarroo  eenn  llaa  
ccoonndduuccttaa  ddee  llooss  ssaacceerrddootteess..  NNoo  ddeejjaabbaann  ddee  ccuummpplliirr  eeffiicciieenntteemmeennttee  ssuu  ccoommeettiiddoo;;  ppeerroo  aallggoo  sseeccrreettoo  yy  ttaall  vveezz  
ppooddrriiddoo  llooss  ttuurrbbaabbaa..  EErraann  mmii  hheecchhuurraa;;  llaa  ccaauussaa  ddeebbííaa  eessttaarr  eenn  mmíí;;  mmee  eexxaammiinnéé  ppaarraa  ddeessccuubbrriirrllaa..  
RReepplleeggaaddoo  eenn  llaa  ccuueevvaa  nneeggrraa  ccoommpprreennddíí::  LLooddoo  aaqquueelllloo  eerraa  hhuummiillllaannttee  yy  oopprroobbiioossoo..  PPrroodduuccííaa  ssoorrddaa  rreebbeelliióónn::  
ppeerroo  ééssttaa  ddee  iinnmmeeddiiaattoo  ggeenneerraabbaa  ccuullppaa  yy  mmiieeddoo  ddee  ccaassttiiggoo,,  ttaall  vveezz  ddeesseeoo  ddee  ccaassttiiggoo..  EEll  sseennttiimmiieennttoo  ddee  ccuullppaa  aa  ssuu  
vveezz  iinntteennssiiffiiccaabbaa  yy  mmuullttiipplliiccaabbaa  llooss  aaccttooss  ddee  rreevveerreenncciiaa,,  hhuummiillddaadd,,  ssuummiissiióónn..  
EEll  pprriimmeerr  eessllaabbóónn  ddee  llaa  ccaaddeennaa  ttuurrbbaaddoorraa  eerraa  eell  sseennttiimmiieennttoo  ddee  hhuummiillllaacciióónn..  lloo  eexxaammiinnéé  eenn  ssuu  rraaíízz..  OOrrgguulllloo,,  
aallttiivveezz,,  aarrrrooggaanncciiaa  aappaarreecciieerroonn..  TTrraattéé  ddee  ddiissoollvveerrllooss  ppeerroo  nnoo  ppuuddee  ppoorrqquuee  nnaaccííaann  ddee  uunn  ssuueelloo  nnuuttrriicciioo  mmuuyy  
ffuueerrttee..  PPrrooffuunnddiiccéé..  
EEnnccoonnttrréé  uunn  ppooddeerroossoo  sseennttiiddoo  ddee  llaa  ddiiggnniiddaadd  qquuee  ssee  vveeííaa  lleessiioonnaaddoo  yy  oopprriimmiiddoo  eenn  mmii  uunniivveerrssoo  tteeooccéénnttrriiccoo..  MMee  
ppaarreecciióó  rriiddííccuulloo  rreessuullttaaddoo  ddeell  aammoorr  pprrooppiioo,,  ddee  llaa  ssoobbrreeeessttiimmaacciióónn  ddee  mmíí  mmiissmmoo,,  ddee  ccoonnddiicciioonnaammiieennttooss  
iinnddiivviidduuaalliissttaass,,  ddeeffeeccttooss  ttooddooss  qquuee  yyoo  ccrreeííaa  hhaabbeerr  ssuuppeerraaddoo,,  yy  pprrooccuurréé  ddeessbbaarraattaarrlloo  ddeessccoommppoonniiéénnddoolloo  eenn  ssuuss  
ddeelleezznnaabblleess  iinnggrreeddiieenntteess..  
NNoo  ppuuddee..  MMii  sseennttiiddoo  ddee  llaa  ddiiggnniiddaadd  tteennííaa  oorriiggeenn  eenn  uunnaa  ccoonnvviicccciióónn  aaddaammaannttiinnaa  aalloojjaaddaa  eenn  eell  cceennttrroo  ddee  mmii  sseerr::  
yyoo  vvaallggoo  mmááss  qquuee  llooss  ddiioosseess;;  nnoo  ssooyy  ddee  mmoommeennttoo  mmááss  ffuueerrttee  qquuee  eellllooss,,  ppeerroo  mmii  lliinnaajjee  eess  mmááss  nnoobbllee..  
SSoorrpprreessaa,,  iinnccrreedduulliiddaadd,,  rreecchhaazzoo..  SSeennssaacciióónn  ddee  aabbssuurrddoo,,  ddee  llooccuurraa..  EEssccáánnddaalloo..  PPeerroo  aallllíí  eessttaabbaa  llaa  ccoonnvviicccciióónn  
aaddaammaannttiinnaa,,  ffiirrmmeemmeennttee  eessttaabblleecciiddaa  eenn  ppoossiicciióónn  ffuunnddaacciioonnaall  yy,,  ppuueessttaa  aall  ddeessccuubbiieerrttoo,,  eesspplleennddííaa..  
llooss  eesspplleennddoorreess  eerraann::  sseeddee  aauuttóónnoommaa  ddee  rreefflleexxiióónn;;  ttrroonnoo  ddee  rreeiinnoo  ssóórrddiiddoo  ppeerroo  nnoo  sseerrvviill  nnii  ssúúbbddiittoo  ddee  nnaaddiiee;;  
vvoolluunnttaadd  lliibbrree..  
CCrriissiiss..  AAggaazzaappaaddoo  eenn  mmii  ccuueevvaa  nneeggrraa,,  ccoonnssiiddeerréé  llaa  ccuueessttiióónn  ccoonn  tteemmoorr  yy  tteemmbblloorr..  NNoo  ppooddííaa  ddeessccoonnoocceerr  nnii  
nneeggaarr  llaass  mmuuyy  vvaalleeddeerraass  rraazzoonneess  yy  llooss  bbiieenn  ffuunnddaammeennttaaddooss  ccoonnoocciimmiieennttooss  qquuee  mmee  lllleevvaarroonn  aa  ccoonnssttrruuiirr  eell  
uunniivveerrssoo  tteeooccéénnttrriiccoo,,  ttaann  eexxiittoossoo  ppoorr  lloo  ddeemmááss..  PPeerroo  ttaammppooccoo  ppooddííaa  ddeessccoonnoocceerr  nnii  nneeggaarr  llaa  ccoonnvviicccciióónn  
aaddaammaannttiinnaa,,  ppuueess,,  aa  ppeessaarr  ddee  ssuu  ccoonnttrraasseennttiiddoo  yy  ssuu  aappaarreennttee  ddiissppaarraattee,,  tteennííaa  eell  iirrrreepprriimmiibbllee  ppooddeerr  ddee  ddeessvviirrttuuaarr  
yy  ddeebbiilliittaarr  iinntteerrmmiinnaabblleemmeennttee  ttooddoo  eell  ssóólliiddoo  aappaarraattoo  lliittúúrrggiiccoo..  
AAppoorrííaa..  EEnn  mmeeddiioo  ddee  mmii  ppeerrpplleejjiiddaadd  ccaaíí  eenn  ccuueennttaa  qquuee  llaa  hhaassttaa  eennttoonncceess  ooccuullttaa  ccoonnvviicccciióónn  aaddaammaannttiinnaa  hhaabbííaa  
iinnfflluuiiddoo  mmii  bbúússqquueeddaa  yy  hhaabbííaa  ppaarrttiicciippaaddoo  eenn  eell  ddiisseeññoo  ddee  mmii  uunniivveerrssoo  aauunnqquuee  nnoo  hhuubbiieerraa  ddeetteerrmmiinnaaddoo  llooss  
rreessuullttaaddooss..  HHaacciieennddoo  mmeemmoorriiaa  vvii  qquuee  ttooddoo  mmii  ttrraabbaajjoo  ccoonn  llooss  ddiioosseess  tteennííaa  uunn  ffuueerrttee  sseessggoo  mmaanniippuullaattoorriioo  rreeggiiddoo  
ppoorr  uunnaa  sseeccrreettaa  vvoolluunnttaadd  ddee  ppooddeerr  yy  uunnaa  ccrreeeenncciiaa  nnoo  aannaalliizzaaddaa  ppeerroo  ffiiaabbllee  eenn  mmii  ccaappaacciiddaadd  ppaarraa  ggoobbeerrnnaarrllooss  
mmeeddiiaannttee  eell  rriittoo  ccaallccuullaaddoo..  
MMiieennttrraass  mmiiss  ffiieelleess  ssaacceerrddootteess  aalllláá  aaffuueerraa  ccoonnttiinnuuaabbaann  ssuuss  pplleeggaarriiaass,,  iimmppeettrraacciioonneess  yy  lloooorreess  eennttrree  nnuubbeess  ddee  
iinncciieennssoo  yy  mmúússiiccaa  ddee  óórrggaannoo,,  yyoo  aacceelleerraabbaa  mmiiss  ccooggiittaacciioonneess  eenn  llaa  ccuueevvaa  nneeggrraa,,  eenn  eell  ffoonnddoo  ddee  mmiiss  oojjooss..  
EEll  sseennttiimmiieennttoo  ddee  hhuummiillllaacciióónn  eerraa  ggeenneerraaddoo  ppoorr  llaa  aaccttiittuudd  ddee  rreevveerreenncciiaa  yy  vveenneerraacciióónn  aaccoommppaaññaaddaass  ddee  rreessppeettoo  
yy  aammoorr..  SSii  yyoo  llaass  hhuubbiieerraa  ffiinnggiiddoo,,  nnoo  mmee  hhuummiillllaarrííaann  ttaannttoo;;  ssee  ttrraattaarrííaa  ddee  uunn  aarrddiidd  ddeelliibbeerraaddoo..  ¿¿MMee  hhaabbííaa  yyoo  
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eennggaaññaaddoo  aa  mmíí  mmiissmmoo  ppaarraa  eennggaaññaarr  aa  llooss  ddiioosseess??  ¿¿EEss  ppoossiibbllee  eennggaaññaarr  aa  llooss  ddiioosseess  ddeelliibbeerraaddaammeennttee??  ¿¿CCrreeíí  yyoo  
mmiissmmoo  ppaarraa  sseerr  ddiiggnnoo  ddee  ccrrééddiittoo??  ¿¿UUnn  yyoo  mmííoo  ddeessccoonnoocciiddoo,,  mmááss  aassttuuttoo  qquuee  mmii  yyoo  ccoonnsscciieennttee,,  eess  ccaappaazz  ddee  
ggoobbeerrnnaarr  mmii  ccoonndduuccttaa??  ¿¿EEss  ppoossiibbllee  qquuee  yyoo  sseeaa  iimmppeenneettrraabbllee  ppaarraa  llooss  ddiioosseess??  ¿¿PPuueeddoo  ppeennssaarr  ssiinn  qquuee  vveeaann  mmiiss  
ppeennssaammiieennttooss??  
AAppoossttéé  aa  qquuee  nnoo  aaddiivviinnaarrííaann  mmiiss  ppeennssaammiieennttooss  mmiieennttrraass  yyoo  mmee  eessccoonnddiieerraa  eenn  llaa  ccuueevvaa  nneeggrraa,,  yy  sseegguuíí  mmiiss  
ccooggiittaacciioonneess..  ¡¡NNiinngguunnaa  cceenntteellllaa  mmee  ffuullmmiinnóó!!  
CCaammiinnaannddoo  ddee  eessppaallddaass  hhaacciiaa  aattrrááss  ppeenneettrréé  mmááss  pprrooffuunnddaammeennttee  eenn  mmíí  mmiissmmoo  ppaarraa  ccoonnoocceerr  eessaa  ssaabbiidduurrííaa  mmííaa  
sseeccrreettaa  aacceerrccaa  ddee  llooss  ddiioosseess,,  ppuueess  eellllaa  ggeenneerraabbaa  llaa  ccoonnvviicccciióónn  aaddaammaannttiinnaa  oo  eerraa  ggeenneerraaddaa  ppoorr  eellllaa..  YY  vvii..  
LLooss  ddiioosseess,,  llooss  iinnmmoorrttaalleess  ddiioosseess,,  ttiieenneenn  ffoorrmmaa  ddeeffiinniiddaa,,  eessttáánn  ddeetteerrmmiinnaaddooss  ppoorr  ssuu  eesseenncciiaa,,  nnoo  ssoonn  lliibbrreess,,  
hhaacceenn  lloo  qquuee  hhaacceenn  ppoorrqquuee  ssoonn  ccoommoo  ssoonn..  GGrraannddeess  bbeessttiiaass  tteenneebbrroossaass  ggoobbeerrnnaaddaass  ppoorr  llaa  nneecceessiiddaadd  ddee  ssuu  
nnaattuurraalleezzaa,,  ccoommppaarraabblleess  aa  llaass  ffiieerraass  ddeell  mmuunnddoo  vviissiibbllee  ggoobbeerrnnaaddaass  ppoorr  ssuu  ssiisstteemmaa  ddee  iinnssttiinnttooss..  RRaazzóónn  
ppeettrriiffiiccaaddaa..  VVeerrbboo  eessccrriittoo  yy  ffiijjaaddoo  ppaarraa  ssiieemmpprree,,  ssaaggrraaddaa  eessccrriittuurraa  iinnmmuuttaabbllee..  YYoo  eenn  ccaammbbiioo,,  eenn  mmii  cceennttrroo  ddee  
ttiinniieebbllaa,,  ssooyy  vvaaccííoo  iinnddeeffiinniiddoo,,  hhaazz  ddee  ppoossiibbiilliiddaaddeess..  SSuueellttoo,,  lliibbrree..  HHaabbllaa  ssooyy..  
SSooyy  uunn  áámmbbiittoo  ddee  ddeesspplliieegguuee  ppaarraa  llooss  ddiioosseess  iinnmmoorrttaalleess,,  eess  cciieerrttoo;;  ppeerroo  ppuueeddoo  ccoobbrraarr  ccoonnsscciieenncciiaa  ddee  mmii  
ssiittuuaacciióónn  yy  aaccttuuaarr  ppoorr  mmii  ccuueennttaa  aauunnqquuee  ddeebbaa  ppaaggaarrlloo  ccoonn  mmii  sseerr..  HHaassttaa  ddóónnddee  ssuubbaa,,  hhaassttaa  ddóónnddee  bbaajjee,,  hhaassttaa  
ddóónnddee  eexxpplloorree,,  qquuéé  ccoonnssttrruuyyaa,,  qquuéé  aanniiqquuiillee  ddeeppeennddee,,  eenn  ggrraann  mmeeddiiddaa,,  ddee  mmíí..  
EEnnttiieennddoo..  MMii  lliinnaajjee  eess  mmááss  nnoobbllee..  EEnnttiieennddoo..  EEss  hhuummiillllaannttee  eeddiiffiiccaarr  uunn  uunniivveerrssoo  tteeooccéénnttrriiccoo  ccoommoo  ssii  llooss  ddiioosseess  
ffuueerraann  ddiiggnnooss  ddee  aaddoorraacciióónn..  
TTiimmoorr  ddeeoorruumm  pprriinncciippiiuumm  ssaappiieennttiiaaee  eess  uunnaa  mmááxxiimmaa  ddee  pprruuddeenncciiaa..  TTeemmoorr  iigguuaall  aalleerrttaa,,  ccuuiiddaaddoo,,  aatteenncciióónn..  HHaayy  
qquuee  gguuaarrddaarrssee  ddee  eellllooss  ccoommoo  ddee  llaass  sseerrppiieenntteess,,  llaa  ppeessttee,,  llaa  cceegguueerraa,,  ccoommoo  mmee  gguuaarrddoo  ddee  llaa  tteenneebbrraa  tteerrssaa  yy  
ttrraaiiddoorraa  ddee  ttuuss  oojjooss,,  MMaannuueellaa..  SSoonn  ffuueerrtteess,,  ffoorrttííssiimmooss,,  iirrrreessiissttiibblleess..  PPeerroo  ¿¿ssoonn  ttaammbbiiéénn  rreeaallmmeennttee  iinnvveenncciibblleess??  
LLaa  iinnddaaggaacciióónn  yy  llaa  ddeelliibbeerraacciióónn  ccuullmmiinnaarroonn  eenn  ddeecciissiióónn::  gguueerrrraa  aa  llooss  ddiioosseess..  DDeessccoonnoocciieennddoo  mmii  nnoobblleezzaa,,  yyoo  mmee  
hhaabbííaa  hhuummiillllaaddoo  iinnddiiggnnaammeennttee  aannttee  eellllooss,,  llooss  hhaabbííaa  rreevveerreenncciiaaddoo  yy  vveenneerraaddoo  ppoorr  ccoonnffuussiióónn,,  llooss  hhaabbííaa  aaddoorraaddoo  
ppoorr  iimmbbéécciill;;  ppeerroo  eenn  ppaarrttee  yy  ssiinn  ddaarrmmee  ccuueennttaa  pprreeppaarraabbaa  llaa  gguueerrrraa..  EEll  uunniivveerrssoo  tteeooccéénnttrriiccoo..  mmiirraaddoo  aahhoorraa  ccoonn  
oojjooss  ddee  eessttrraatteeggaa,,  eerraa  uunn  ddiissppoossiittiivvoo  mmiilliittaarr,,  uunn  aarrttiilluuggiioo  bbéélliiccoo,,  bbiieenn  aaddeeccuuaaddoo  ppoorr  cciieerrttoo  aa  mmii  ggrraaddoo  ddee  
ccoommpprreennssiióónn  yy  aa  mmiiss  rreeccuurrssooss..  
EEssttaabblleeccíí  mmii  ccuuaarrtteell  ggeenneerraall  eenn  llaa  ccuueevvaa  nneeggrraa..  AAssttuucciiaa  yy  vvaalloorr  eerraa  mmii  ddiivviissaa..  AAddqquuiissiicciióónn  ddee  tteerrrriittoorriioo  pprrooppiioo,,  
lliibbrree  yy  ssoobbeerraannoo  eerraa  mmii  pprrooppóóssiittoo  iinnqquueebbrraannttaabbllee..  OOrrddeennéé  ddee  iinnmmeeddiiaattoo  iinntteennssiiffiiccaarr  llaass  ffiieessttaass  yy  llooss  ssaaccrriiffiicciiooss,,  
llaass  ooffrreennddaass  yy  llaass  pplleeggaarriiaass..  llooss  ssaacceerrddootteess,,  mmiiss  ssaacceerrddootteess,,  ccoommpprreennddiieerroonn  eenn  sseeccrreettoo  yy  cceessóó  aaqquueellllaa  ttuurrbbaacciióónn,,  
aaqquueellllaa  ssoorrddaa  rreebbeelliióónn  qquuee  eessttrreemmeeccííaa  ssuu  sseerr  pprreessttaaddoo..  
TTúú  qquuee  aaddoorraass,,  ttúú  qquuee  rreezzaass,,  ttúú  qquuee  ttee  pprroosstteerrnnaass  eenn  llooss  tteemmppllooss  aannttee  eell  lluuggaarr  ssaannttííssiimmoo,,  oossaa  eennttrreeaabbrriirr  llooss  oojjooss  
ddiissiimmuullaaddaammeennttee,,  oobbsseerrvvaa  yy  eexxaammiinnaa,,  ppoorrqquuee  uunn  ddííaa  rreecciibbiirrááss  llaa  oorrddeenn  ddee  lleevvaannttaarrttee  yy  aattaaccaarr..  CCuuiiddaa  llooss  
iinnssttrruummeennttooss  ddeell  ccuullttoo  ppoorrqquuee  uunn  ddííaa  sseerráánn  aarrmmaass  ddee  aassaallttoo..  AApprreennddee  aa  pprroonnuunncciiaarr  bbiieenn  llaass  ppaallaabbrraass  ssaaggrraaddaass  
ppoorrqquuee  uunn  ddííaa  rreessoonnaarráánn  eenn  ttuu  ggrriittoo  ddee  gguueerrrraa  yy  ddee  lliibbeerraacciióónn..  
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QQUUIINNCCEE  
  
PPoorr  ssoobbrree  ttooddaa  gguueerrrraa  bbeellllaa,,  bbeellllaa  eess  llaa  gguueerrrraa  ccoonnttrraa  llooss  ddiioosseess..  DDeessaattaaddaa  eenn  mmíí  llaa  hhoossttiilliiddaadd,,  ppuuddee  vveerr  ccoonn  
mmiirraaddaa  iimmppllaaccaabbllee  lloo  qquuee  llaa  rreevveerreenncciiaa  nnoo  vveerrííaa  jjaammááss::  eell  ccaannddoorr  ddee  llooss  ddiioosseess..  MMiieenntteenn  aa  vveecceess,,  ppeerroo  ssuuss  
mmeennttiirraass  ssoonn  iinnffaannttiilleess;;  nnoo  ssaabbeenn  eennggaaññaarr..  
CCoonn  mmiirraaddaa  iimmppllaaccaabbllee  vvii  llaa  ddoocciilliiddaadd  ddee  llooss  ddiioosseess  aa  ssuuss  iinncclliinnaacciioonneess  yy  rreecchhaazzooss..  LLaass  ccoossaass  lluummiinnoossaass  lleess  ssoonn  
iinnddiiffeerreenntteess  ppoorr  lloo  ggeenneerraall,,  ppeerroo  ccaaddaa  uunnoo  ddee  eellllooss  ssiieennttee  aattrraacccciióónn  oo  rreeppuullssiióónn  aannttee  cciieerrttooss  oobbjjeettooss  yy  nnoo  ssaabbee  
rreessiissttiirr..  EEll  ddiiooss  LLaammddaa,,  ppoorr  eejjeemmpplloo,,  gguussttaa  ddeell  eeuuccaalliippttoo  yy  ddeell  eenneebbrroo,,  llaa  ddiioossaa  RRoo  rreehhuuyyee  eell  sseemmeenn  ddee  ccaabbaalllloo,,  
llooss  ggeemmeellooss  MMyynnyy  bbuussccaann  llaa  eessppuummaa  ddee  aallttaa  mmaarr  ccuuaannddoo  aallgguuiieenn  llaa  lllleevvaa  aa  llaass  mmoonnttaaññaass,,  DDeellttaa  nnoo  ppuueeddee  
aacceerrccaarrssee  aall  hhiieerrrroo  ffuunnddiiddoo,,  nnii  ÉÉppssiilloonn  aall  vviinnoo  ccuuaannddoo  rroojjeeaa  yy  eessppaarrccee  ssuu  ccoolloorr  ppoorr  llaass  hhaabbiittaacciioonneess,,  ÓÓmmiiccrroonn  
ccoorrrree  ddeessppaavvoorriiddoo  aannttee  eell  aallmmiizzccllee  yy  PPii  ssee  ssoollaazzaa  eenn  llooss  oojjooss  ddeell  ttiiggrree,,  SSiiggmmaa  eemmbbiissttee,,  ddeerrrriibbaa  yy  ddeessbbaarraattaa  ttooddaa  
ccoonnssttrruucccciióónn  ddoonnddee  hhaayyaa  eellííxxiirr  ppaarreeggóórriiccoo  yy  aallccaannffoorr  ssoobbrree  uunnaa  ttaabbllaa  ddee  ppllaanncchhaarr..  UUssoo  nnoommbbrreess  ffiiccttiicciiooss;;  ssii  
ddiijjeerraa  llooss  nnoommbbrreess  vveerrddaaddeerrooss,,  vveennddrrííaann  ddee  iinnmmeeddiiaattoo..  
CCoonn  mmiirraaddaa  iimmppllaaccaabbllee  vvii  eell  ppooddeerr  ddee  ffiigguurraass  ggeeoommééttrriiccaass,,  nnúúmmeerrooss,,  lleettrraass  yy  ssoonniiddooss  ssoobbrree  llooss  ddiioosseess..  CCoonn  
rreevveerreenncciiaa  yyaa  hhaabbííaa  llooggrraaddoo  vveerr  uunnaa  rreellaacciióónn  ddee  aaffiinniiddaadd  yy  ccoorrrreessppoonnddeenncciiaa..  SSoobbrree  eessaa  rreellaacciióónn  mmiiss  ssaacceerrddootteess  
hhaabbííaann  ddiisseeññaaddoo  llooss  rriittooss  ddee  aaddoorraacciióónn;;  ppeerroo  aahhoorraa  vveeííaa  llaa  rreellaacciióónn  ddee  ppooddeerr  yy  ccoommpprreennddííaa  ppoorr  qquuéé  aallgguunnooss  rriittooss  
eerraann  eeffeeccttiivvooss  yy  oottrrooss  nnoo..  MMuucchhoo  eenn  llaass  cceerreemmoonniiaass  eerraa  iinnnneecceessaarriioo::  eell  pprriinncciippiioo  aaccttiivvoo  eerraa  ggeeoommééttrriiccoo,,  
aarriittmmééttiiccoo,,  ggrraammááttiiccoo  oo  mmuussiiccaall  yy  ppooddííaa  uussaarrssee  ssoolloo..  LLooss  ddeemmááss  iinnggrreeddiieenntteess  ddee  llaass  cceerreemmoonniiaass  nnoo  
iimmpprreessiioonnaabbaann  aa  llooss  ddiioosseess,,  mmee  iimmpprreessiioonnaabbaann  aa  mmíí  mmiissmmoo  yy  mmee  rreeffoorrzzaabbaann  eell  eessttaaddoo  ddee  áánniimmoo  rreevveerreennttee  qquuee  
ggeenneerraabbaa  eell  sseennttiimmiieennttoo  ddee  hhuummiillllaacciióónn..  
CCoonn  mmiirraaddaa  iimmppllaaccaabbllee  vvii  ttaammbbiiéénn  qquuee  llooss  ddiioosseess  ttiieenneenn  eennttrree  ssíí  rreellaacciioonneess  ddee  aattrraacccciióónn  yy  rreecchhaazzoo..  PPooddííaa  
lliibbrraarrmmee  ddee  uunnoo  iinnvvooccaannddoo  aall  ccoonnttrraarriioo::  ssee  ppoonnííaann  aa  ppeelleeaarr  yy  mmee  ddeejjaabbaann  aa  mmíí  ddee  tteessttiiggoo..  OO  iinnvvooccaannddoo  aall  aaffíínn;;  
ssee  eennttrreetteennííaann  eell  uunnoo  ccoonn  eell  oottrroo  yy  mmee  oollvviiddaabbaann..  
FFuuee  uunnaa  gguueerrrraa  cciieennttííffiiccaa..  LLaa  vviiccttoorriiaa  ssee  pprroodduujjoo  aa  ttrraavvééss  ddeell  ccoonnoocciimmiieennttoo..  LLaa  vviiccttoorriiaa  ccoonnssiissttííaa  eenn  ppooddeerr  vviivviirr  
ssoobbrree  llaa  ccoonnvviicccciióónn  aaddaammaannttiinnaa,,  lloo  mmááss  ffiirrmmee  qquuee  hhaabbííaa  eennccoonnttrraaddoo,,  yy  eenn  ssuuss  eesspplleennddoorreess::  NNoo  ssooyy  ddee  mmoommeennttoo  
mmááss  ffuueerrttee  qquuee  eellllooss,,  ppeerroo  mmii  lliinnaajjee  eess  mmááss  nnoobbllee;;  tteennggoo  ddeerreecchhoo  aa  uunnaa  sseeddee  aauuttóónnoommaa  ddee  rreefflleexxiióónn,,  aa  uunn  ttrroonnoo  
ddee  rreeiinnoo,,  ssóórrddiiddoo  ttaall  vveezz,,  ppeerroo  nnoo  sseerrvviill  nnii  ssúúbbddiittoo  ddee  nnaaddiiee;;  tteennggoo  ddeerreecchhoo  aall  eejjeerrcciicciioo  ddee  mmii  lliibbeerrttaadd..  
EEnnvvaalleennttoonnaaddoo,,  ddiissoollvvíí  eell  ssaacceerrddoocciioo  yy  ttrraannssffoorrmméé  aa  llooss  ssaacceerrddootteess  eenn  cciieennttííffiiccooss  yy  ttééccnniiccooss  ddee  llaa  ssiigguuiieennttee  
mmaanneerraa..  AAll  pprriimmeerroo,,  aall  ddeetteeccttoorr  yy  ccaalliibbrraaddoorr  ddee  ddiioosseess,,  lloo  ccoonnvveerrttíí  eenn  iinnvveessttiiggaaddoorr..  DDeebbííaa  ccoonnttiinnuuaarr  ssuu  ttrraabbaajjoo  
hheeuurrííssttiiccoo,,  eessttaarr  aatteennttoo  aa  nnuueevvaass  mmaanniiffeessttaacciioonneess  ddiivviinnaass,,  ddiisseeññaarr  nnuueevvooss  mmééttooddooss  ddee  oobbsseerrvvaacciióónn  qquuee  
iinncclluuyyeerraann  llaa  eexxppeerriimmeennttaacciióónn  yy  hhaacceerr  ttooddoo  eessoo  ssiinn  qquuee  llaa  rreevveerreenncciiaa  nnii  eell  hhoorrrroorr  ddee  lloo  nnuummiinnoossoo  llee  nnuubbllaarraa  llaa  
mmiirraaddaa..  
AAll  sseegguunnddoo,,  aall  tteeóóllooggoo,,  lloo  ppaasséé  aa  uunn  ttrraabbaajjoo  ssiisstteemmááttiiccoo  ddee  ccllaassiiffiiccaacciióónn  yy  eettoollooggííaa  ddee  llooss  ddiioosseess,,  ttaall  ccoommoo  eell  qquuee  
hhaacceenn  llooss  zzooóóllooggooss..  
AAll  tteerrcceerroo,,  eell  lliittuurrggoo,,  lloo  ccoonnvveerrttíí  eenn  ttééccnniiccoo  ddiisseeññaaddoorr  ddee  aarrttiilluuggiiooss  yy  ddiissppoossiittiivvooss  mmaanniippuullaattoorriiooss  ddeessnnuuddaaddooss  
ddee  ttooddoo  eell  aappaarraattoo  cceerreemmoonniiaall  pprreessttaaddoo  aa  llaass  rreelliiggiioonneess  ttrraaddiicciioonnaalleess  yy  lliimmiittaaddooss  eeccoonnóómmiiccaammeennttee  aa  lloo  eeffiicciieennttee..  
LLee  ppuussee  ddee  aayyuuddaannttee  aall  ccuuaarrttoo,,  ccoommoo  eennccaarrggaaddoo  ddee  ttrraabbaajjooss  eessppeecciiaalliizzaaddooss..  
AAll  qquuiinnttoo  yy  aall  sseexxttoo  lleess  eennccaarrgguuéé  eell  ddiisseeññoo  ddee  llaass  ccoonndduuccttaass  mmááss  sseennssaattaass  yy  pprruuddeenntteess  ppaarraa  mmaanntteenneerr  mmii  lliibbeerrttaadd  
aall  aabbrriiggoo  ddee  llaa  iinntteerrvveenncciióónn  ddiivviinnaa  yy  mmii  uunniivveerrssoo  ——eell  nnuueevvoo  qquuee  iibbaa  aa  ccoonnssttrruuiirr——  lliimmppiioo  ddee  ttooddaa  
ccoonnttaammiinnaacciióónn  nnuummiinnoossaa..  NNiinnggúúnn  ddiiooss  ffllaaggrraannttee  iinnvvaaddiirrííaa  ddeessddee  aaffuueerraa  mmii  vviivviirr..  
AAll  ssééppttiimmoo  llee  oorrddeennéé  eecchhaarr  aa  llaa  bbaassuurraa  ttooddaa  ssuu  iiccoonnooggrraaffííaa  yy  ttooddaa  ssuu  hheerráállddiiccaa  yy  ddeeddiiccaarrssee  aa  llaa  eellaabboorraacciióónn  ddee  uunn  
lleenngguuaajjee  aarrttiiffiicciiaall,,  ccoommpplleettaammeennttee  ffoorrmmaalliizzaaddoo,,  qquuee  ppeerrmmiittiieerraa  eell  mmaanneejjoo  iinneeqquuíívvooccoo  ddee  llooss  ccoonnoocciimmiieennttooss  
ssaallvvaaddoorreess,,  eessooss  ccoonnoocciimmiieennttooss  aauurreeoollaaddooss  ppoorr  eell  pprreessttiiggiioo  ddee  llaa  vviiccttoorriiaa..  LLaass  ffiigguurriillllaass  yy  ssuuss  ccoonnsstteellaacciioonneess  
hhaabbííaann  ppeerrddiiddoo  ttooddaa  ssuu  ffuueerrzzaa;;  yyaa  nnoo  hhuubboo  mmááss  ffoobbiiaass  nnii  ggrriimmaass  nnii  ssuuppeerrssttiicciioonneess  nnii  ccaarrggaass  iinneessppeerraaddaass  ddee  
eemmoocciióónn  qquuee  pprriivviilleeggiiaarraann  uunn  rraassggoo  ppeerrcciibbiiddoo  nnii  tteemmoorreess  iinneexxpplliiccaabblleess  nnii  aapprreehheennssiioonneess  aabbssuurrddaass  nnii  hheecchhiizzooss  
mmiisstteerriioossooss..  NNiinnggúúnn  ddiiooss  aabbssccóónnddiittoo  iinnvvaaddííaa  ddeessddee  aaddeennttrroo  mmii  vviivviirr..  
MMee  ddeetteennggoo  ppaarraa  aaccllaarraarr  yy  ssuubbrraayyaarr  aallgguunnooss  hheecchhooss..  OObbttuuvvee  llaa  mmaayyoorrííaa  ddee  llooss  ccoonnoocciimmiieennttooss  lliibbeerraaddoorreess  
dduurraannttee  llaa  ppllaanniiffiiccaacciióónn,,  eejjeeccuucciióónn  yy  uussoo  ddeell  uunniivveerrssoo  tteeooccéénnttrriiccoo,,  ppeerroo  ffuuee  mmii  aaccttiittuudd  ddee  iirrrreevveerreenncciiaa,,  pprreessiiddiiddaa  
ppoorr  llaa  ccoonnvviicccciióónn  aaddaammaannttiinnaa,,  lloo  qquuee  lleess  ddiioo  eell  sseessggoo  vviiccttoorriioossoo..  SSiinn  eemmbbaarrggoo,,  nnoo  hhiiccee  nniinnggúúnn  ddaaññoo  aa  llooss  ddiioosseess..  
LLoo  qquuee  hhiiccee  ffuuee  mmaarrccaarr  tteerrrriittoorriioo;;  ccoommoo  llooss  ppeerrrrooss  yy  llooss  ppáájjaarrooss..  EEnn  nnaaddaa  ddiissmmiinnuuyyóó  llaa  mmaajjeessttaadd,,  llaa  gglloorriiaa,,  eell  
ppooddeerr  ddee  llooss  ddiioosseess..  YYoo  llooss  sseegguuííaa  aaddmmiirraannddoo,,  mmááss  qquuee  aanntteess,,  ppoorrqquuee  yyaa  nnoo  lleess  tteemmííaa..  CCrreeoo,,  aaddeemmááss,,  qquuee  ssoonn  
aauuttóónnoommooss  yy  aauuttoossuuffiicciieenntteess..  NNoo  mmee  nneecceessiittaann..  LLaa  eexxiisstteenncciiaa  ddee  mmii  ppeeqquueeññoo  tteerrrriittoorriioo  iinnddeeppeennddiieennttee  eenn  nnaaddaa  
ppuueeddee  ppeerrjjuuddiiccaarrllooss..  LLaa  mmaanniippuullaacciióónn  ssee  lliimmiittaabbaa  aa  tteenneerrllooss  aa  ddiissttaanncciiaa  oo  aa  tteenneerrmmee  yyoo  aa  ddiissttaanncciiaa..  UUnnaa  iissllaa  nnoo  
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ppeerrjjuuddiiccaa  aall  mmaarr..  PPoorr  oottrraa  ppaarrttee  ¿¿nnoo  eerraa  ppoossiibbllee  eessttaabblleecceerr  mmááss  ttaarrddee  ccoonn  eellllooss,,  rreellaacciioonneess  ddee  oottrroo  ttiippoo??  DDeessppuuééss  
ddee  ttooddoo  éérraammooss  ppaarriieenntteess  ppoorr  llíínneeaa  ddee  ttiinniieebbllaa..  
OOccuuppéé,,  ppuueess,,  eell  ttrroonnoo  ddee  mmii  ssóórrddiiddoo  rreeiinnoo,,  ssóórrddiiddoo  ssíí,,  ppeerroo  nnoo  sseerrvviill  nnii  ssúúbbddiittoo  ddee  nnaaddiiee..  MMee  sseennttíí  aa  mmiiss  aanncchhaass  
ddeennttrroo  ddee  mmii  lleeggiittiimmaa  aauuttoonnoommííaa..  MMee  ddiissppuussee  aa  eejjeerrcceerr  ssiinn  ttrraabbaass  mmii  lliibbeerrttaadd..  
MMiieennttrraass  ttaannttoo,,  mmiiss  hháábbiittooss  pprreeppaarraabbaann  ccaafféé  eenn  llaa  mmaaññaannaa  ppaarraa  eennttoonnaarr  eell  ccuueerrppoo,,  rreecciibbííaann  eennccaarrggooss,,  
ffoottooccooppiiaabbaann,,  eennccuuaaddeerrnnaabbaann,,  eemmppaarreejjaabbaann  eenn  llaa  gguuiilllloottiinnaa,,  ppoonnííaann  ttííttuullooss  ccoonn  lleettrraass  ddee  oorroo,,  eennttrreeggaabbaann  
ppuullccrrooss  vvoollúúmmeenneess,,  rreecciibbííaann  eell  ppaaggoo,,  ccoommpprraabbaann  mmaatteerriiaalleess  yy  aalliimmeennttooss,,  mmee  bbaaññaabbaann,,  iibbaann  aa  llaa  llaavvaannddeerrííaa,,  
ddaabbaann  ppaasseeooss,,  ssaattiissffaaccííaann  ccoonn  MMaannuueellaa  llaa  nneecceessiiddaadd  ffiissiioollóóggiiccaa  yy  aaffeeccttiivvaa  ssiinn  iinntteerrvveenncciióónn  ddee  llaa  ddiioossaa  ccuuyyoo  
nnoommbbrree  nnii  aaúúnn  eennttoonncceess  oossaabbaa  pprroonnuunncciiaarr,,  rreeggaatteeaabbaann,,  ssee  ppeerrmmiittííaann  cciieerrttooss  lluujjooss..  
PPrroocceeddíí  aall  rreeccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  mmii  tteerrrriittoorriioo..  PPoorr  ttooddooss  llaaddooss,,  llaa  ccoonnccaavviiddaadd  eessfféérriiccaa  ddee  ttiinniieebbllaa  ddoonnddee  mmoorraann  llooss  
ddiioosseess;;  eenn  eell  cceennttrroo,,  yyoo  ttiinniieebbllaa  eennttrree  llooss  ddiioosseess  yy  yyoo,,  llaa  ppaarrttee  lluummiinnoossaa  ddee  mmíí  mmiissmmoo,,  llooss  sseerreess  mmeessttiizzooss  ddee  lluuzz  
yy  ddee  ttiinniieebbllaa  ccoommoo  yyoo,,  yy  llooss  sseerreess  ppuurraammeennttee  lluummiinnoossooss..  
EEnn  ttoorrnnoo  aa  mmíí  ((eenn  ttoorrnnoo  aa  yyoo--ttiinniieebbllaa)),,  eell  ppáálliiddoo  uunniivveerrssoo  ddee  rreefflleexxiióónn  ddoonnddee  ssee  aallzzaabbaann  aahhoorraa  llaass  rreecciieenntteess  
iinnssttaallaacciioonneess  tteeccnnoollóóggiiccaass  ooppeerraaddaass  ppoorr  ppoonnttííffiicceess  yy  fflláámmiinneess  ccoonnvveerrttiiddooss  eenn  cciieennttííffiiccooss  qquuee,,  ppoorr  cciieerrttoo,,  
eeffeeccttuuaabbaann  aa  llaa  ppeerrffeecccciióónn  ssuu  ttrraabbaajjoo  tteeooaappoottrrooppeeiiccoo..  
MMii  ttaarreeaa::  rreeddiisseeññaarr,,  rreeddiimmeennssiioonnaarr,,  rreeccoonnssttrruuiirr  eell  ppáálliiddoo  uunniivveerrssoo..  PPaarraa  ssuu  ttrraabbaajjoo  ccoossmmooppooyyééttiiccoo,,  llaa  rreefflleexxiióónn  
ccuueennttaa  ccoonn  eell  ccoonnoocciimmiieennttoo  lluummiinnoossoo,,  mmeeddiiaaddoo  ppoorr  llooss  sseennttiiddooss,,  eell  eenntteennddiimmiieennttoo,,  llaa  iimmaaggiinnaacciióónn  yy  llaa  rraazzóónn;;  
ccuueennttaa  ccoonn  eell  ccoonnoocciimmiieennttoo  tteenneebbrroossoo  iinnmmeeddiiaattoo;;  ccuueennttaa  ccoonn  llaa  ppaassiióónn  ddee  uunniiddaadd  ccoohheerreenncciiaa  pplleenniittuudd  
ttoottaalliiddaadd;;  ccuueennttaa  ccoonnmmiiggoo  qquuee  eessttooyy  aaggaazzaappaaddoo  eenn  eell  ffoonnddoo  ddee  mmii  ccuueevvaa  nneeggrraa,,  aattrraappaaddoo  eenn  uunnaa  ddiiffeerreenncciiaa  qquuee  
mmee  eennccaarrcceellaa  yy  mmee  lliibbeerraa  yy  mmee  aanngguussttiiaa..  
CCoommiieennzzoo  ddee  nnuueevvoo  eell  jjuueeggoo  ppeerroo  nnoo  ttooddoo  eess  iigguuaall..  SSooyy  dduueeññoo  ddee  mmíí  mmiissmmoo  yy  ddee  mmiiss  cciirrccuunnssttaanncciiaass..  
CCoommoo  eessttaabbaa  ccaannssaannddoo  yy  ttrraannqquuiilloo  eenn  vveezz  ddee  ppoonneerrmmee  aa  ttrraabbaajjaarr  mmee  ddoorrmmíí..  EEnn  ssuueeññooss  mmee  vvii  ddee  nnuueevvoo  ccoommoo  
ddiiooss  mmoossttrreennccoo  yy  eennffeerrmmoo,,  eexxppuullssaaddoo  ddee  llaa  ssaaggrraaddaa  nnoocchhee  ddee  llooss  ddiioosseess..  TTeennííaa  uunn  oojjoo  ddee  zzaaffiirroo  rreessppllaannddeecciieennttee  
yy  uunn  oojjoo  nneeggrroo  ccoommoo  ppoozzoo  pprrooffuunnddoo..  LLooss  nneerrvviiooss  óóppttiiccooss  ssee  ccrruuzzaabbaann  eenn  llaa  ccaabbeezzaa  ttrraannssppaarreennttee  yy  ddeesscceennddííaann  
hhaassttaa  llooss  ddeeddooss  ppoorr  eell  ccuueerrppoo  ttrraannssppaarreennttee..  LLaass  mmaannooss  aammaassaabbaann  eenn  eell  vviieennttrree  bbaarrrroo  ddee  vvíísscceerraass  ttrriittuurraaddaass,,  
mmiieennttrraass  llaass  ppiieerrnnaass  ssee  ffuunnddííaann  eenn  ccoollaa  ppuunnttiiaagguuddaa,,  mmiittaadd  aarreennaa  mmiittaadd  ffuueeggoo,,  ppaarraa  ttrraazzaarr  ccíírrccuullooss  vviioolláácceeooss,,  
ppeennttáággoonnooss  ddee  nnááccaarr,,  ááuurreeooss  ttrriiáánngguullooss  ssoobbrree  uunn  ppllaannoo  eevvaanneesscceennttee..  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



José Manuel Briceño Guerrero / Obra                                                         www.saber.ula.ve/iconos/jonuelbrigue 
 
 

Universidad de Los Andes  Proyecto Iconos de la ULA 

DDIIEECCIISSÉÉIISS  
  
  
DDeessppeerrttéé  yy  mmee  lleevvaannttéé  aa  ttrraabbaajjaarr..  MMii  rreefflleexxiióónn  ssee  hhaabbííaa  vvuueellttoo  ppuurraa  yy  ccrriissttaalliinnaa,,  lliimmppiiaa  ddee  ddiioosseess..  MMii  uunniivveerrssoo  
sseerrííaa  uunn  ppaallaacciioo  ddee  ccrriissttaall..  LLoo  ffuuii  eelleevvaannddoo  eenn  ttooddaass  ddiirreecccciioonneess  ddeessddee  eell  cceennttrroo,,  ccoonnsscciieennttee  ddee  ccaaddaa  
mmoovviimmiieennttoo,,  ddáánnddoommee  ccuueennttaa  yy  rraazzóónn  ddee  ccaaddaa  eessttrruuccttuurraa,,  ggoobbeerrnnaannddoo  llaa  ddiissppoossiicciióónn  ddee  llaass  ppaarrtteess  ddeessddee  llaa  
uunniiddaadd  ccoohheessiioonnaannttee  ddee  llaa  iiddeeaa,,  yy,,  ccuuaannddoo  lloo  tteerrmmiinnéé,,  vvii  qquuee  eerraa  bbuueennoo..  AAssíí  ppaasséé  llaa  mmaaññaannaa  yy  llaa  ttaarrddee  ddeell  
pprriimmeerr  ddííaa  ddee  lliibbeerrttaadd..  
OObbsseerrvvéé  qquuee  ttooddooss  llooss  sseerreess  lluummiinnoossooss,,  tteenneebbrroossooss  yy  mmeessttiizzooss  tteennííaann  eenn  ééll  uunn  rreefflleejjoo  aaddeeccuuaaddoo  nnoo  ssóólloo  eenn  lloo  
iinnddiivviidduuaall,,  ssiinnoo  ttaammbbiiéénn  eenn  ccuuaannttoo  aa  llaass  rreellaacciioonneess  ddee  llooss  uunnooss  ccoonn  llooss  oottrrooss  yy  ssuu  jjeerraarrqquuiizzaacciióónn..  DDiissppoonnííaa  ddee  
uunnaa  rreepprreesseennttaacciióónn  ccoommpplleettaa  ddee  ttooddoo  ccuuaannttoo  eessttaabbaa  ffuueerraa  ddee  mmíí  yy  ssee  mmee  hhaaccííaa  aacccceessiibbllee  ppoorr  llaass  ddooss  ffoorrmmaass  ddee  
ccoonnoocciimmiieennttoo..  NNoo  nneecceessiittaabbaa  vviiaajjaarr,,  ppoorrqquuee  eenn  mmii  ppeerrffeeccttoo  uunniivveerrssoo  ddee  rreefflleexxiióónn,,  ttaann  ssiimmééttrriiccoo  ttaann  rraacciioonnaall  ttaann  
ccrriissttaalliinnoo,,  ttooddoo  eessttaabbaa  rreepprreesseennttaaddoo  ccoonn  jjuusstteezzaa..  
PPeerroo  oobbsseerrvvéé  ttaammbbiiéénn,,  ccoonn  aassoommbbrroo,,  qquuee  nnoo  ppooddííaa  ddiissttiinngguuiirr  eennttrree  eell  oorriiggiinnaall  yy  ssuu  rreefflleejjoo..  EErraa  ccoommoo  ssii  eell  rreefflleejjoo  
hhuubbiieerraa  ssuussttiittuuiiddoo  aall  oorriiggiinnaall  oo  ccoommoo  ssii  nnuunnccaa  hhuubbiieerraa  hhaabbiiddoo  ddiiffeerreenncciiaa  eennttrree  uunn  oorriiggiinnaall  yy  uunn  rreefflleejjoo;;  ttaall  
ddiiffeerreenncciiaa  ffuueerraa  uunnaa  iilluussiióónn  ccrreeaaddaa  ppoorr  llaa  ccoonnttaammiinnaacciióónn  nnuummiinnoossaa,,  ppoorr  mmii  pprriimmeerraa  aaccttiittuudd  ddee  hhaacceerr  ccoommoo  ssii  
nnoo  eexxiissttiieerraann  ddiioosseess  yy  ppoorr  mmii  sseegguunnddaa  aaccttiittuudd  ddee  rreeccoonnoocceerrllooss  yy  aaddoorraarrllooss;;  llaa  ppoossttgguueerrrraa  ——ssee  ddiijjeerraa——  ppoonnííaa  llaass  
ccoossaass  eenn  ssuu  ppuueessttoo..  
EEnn  ttaall  ccaassoo  ——ppeennsséé——  yyoo  nnoo  hhaabbííaa  ccoonnssttrruuiiddoo  eell  uunniivveerrssoo  ppáálliiddoo  ddee  rreefflleexxiióónn,,  ssiinnoo  qquuee  ssoollaammeennttee  lloo  hhaabbííaa  
ddeessccuubbiieerrttoo  yy  lliimmppiiaaddoo,,  oo,,  mmeejjoorr  ddiicchhoo,,  lloo  hhaabbííaa  ddeessccuubbiieerrttoo  aall  lliimmppiiaarrlloo..  RReeccoorrddéé  llaass  ppiirráámmiiddeess  ddee  EEggiippttoo..  
AAllgguunnooss  eeggiippttóóllooggooss  aaffiirrmmaann  qquuee  nniinnggúúnn  ffaarraaóónn  llaass  ccoonnssttrruuyyóó,,  qquuee  ssoonn  hheerreenncciiaa  ddee  uunnaa  cciivviilliizzaacciióónn  aanntteerriioorr  eenn  
mmuucchhoo  aa  eellllooss,,  qquuee  eell  vveerrbboo  ccoonnssttrruuiirr  ddee  llaass  iinnssccrriippcciioonneess  eess  uunnaa  mmaallaa  ttrraadduucccciióónn,,  ppuueess  eell  vveerrbboo  oorriiggiinnaall  
ssiiggnniiffiiccaa  rreessttaauurraarr  yy  aaddoorrnnaarr..  
EEnn  ttaall  ccaassoo  ——sseegguuíí  ppeennssaannddoo——  ssóólloo  eexxiisstteenn  rreeaalliiddaadd  yy  ccoonnsscciieenncciiaa..  YYoo  mmee  hhaabbííaa  eeqquuiivvooccaaddoo;;  ssiinn  ddaarrmmee  ccuueennttaa  
hhaabbííaa  ddiissttiinngguuiiddoo  eennttrree  yyoo  ccoonnsscciieennttee  ppoorr  uunnaa  ppaarrttee  yy  rreeaalliiddaadd  ppoorr  oottrraa,,  ppoonniieennddoo  eennttrree  llaass  ddooss  eell  
ccoonnoocciimmiieennttoo;;  ééssttee  ssee  ccoonnssttrruuííaa  eenn  eell  iinntteennttoo  ccoonnsscciieennttee  ddee  ppaassaarr  aa  lloo  rreeaall,,  ccoommoo  tteerrrriittoorriioo  iinntteerrmmeeddiioo  mmááss  oo  
mmeennooss  aaddeeccuuaaddoo  aa  ssuu  oobbjjeettoo,,  lloo  ccuuaall  ddaabbaa  lluuggaarr  aa  ccoonnssttrruucccciioonneess  ssuucceessiivvaass  eenn  uunnaa  aapprrooxxiimmaacciióónn  qquuee  nnoo  lllleeggaarrííaa  
nnuunnccaa  aa  llaa  iiddeennttiiddaadd..  AAhhoorraa  rreessuullttaabbaa  qquuee  llaa  ccoonnsscciieenncciiaa  ppooddííaa  lliimmppiiaarrssee  aa  ssíí  mmiissmmaa  yy  aaccaarriicciiaarr  lloo  rreeaall  
ddiirreeccttaammeennttee..  LLoo  qquuee  yyoo  hhaabbííaa  llllaammaaddoo  ccoonnoocciimmiieennttoo,,  eenn  llaa  mmeeddiiddaa  eenn  qquuee  eerraa  vveerrddaaddeerroo,,  ffoorrmmaabbaa  ppaarrttee  ddee  lloo  
rreeaall  aauunnqquuee  ssee  pprreesseennttaarraa  eenn  mmuucchhoo  ccoommoo  eessttrruuccttuurraa  ddee  llaa  ccoonnsscciieenncciiaa..  LLaa  ccoonnsscciieenncciiaa  nnoo  ttiieennee  eessttrruuccttuurraa..  
TTooddoo  lloo  qquuee  ssee  pprreesseennttaa  ccoommoo  eessttrruuccttuurraa  oo  ccoommoo  lloo  qquuee  sseeaa  yyaa  nnoo  eess  ccoonnsscciieenncciiaa  ssiinnoo  oobbjjeettoo,,  eessttáá  ddee  llaaddoo  ddee  lloo  
rreeaall..  
PPaasséé  llaa  mmaaññaannaa  yy  llaa  ttaarrddee  ddee  mmii  sseegguunnddoo  ddííaa  ddee  lliibbeerrttaadd  eenn  eessaa  ccoonnffuussiióónn  yy  vvii  qquuee  eerraa  mmaallaa..  
AAll  aammaanneecceerr  mmee  eennccuueennttrroo  ccoonn  llaa  ssiigguuiieennttee  nnoovveeddaadd::  eell  ppaallaacciioo  ddee  ccrriissttaall,,  ffoorrmmaa  pprreesseennttee  ddeell  ppáálliiddoo  uunniivveerrssoo,,  
aabbaarrccaa  ttooddoo,,  ttaammbbiiéénn  aa  llooss  oottrrooss  hhoommbbrreess,,  ttaammbbiiéénn  aa  MMaannuueellaa  yy  aa  llooss  ddiioosseess,,  aabbaarrccaa  ttooddoo  yy  nnoo  ddeeppeennddee  ddee  mmíí  eenn  
nnaaddaa;;  llaa  ddiiffeerreenncciiaa  eennttrree  eell  oottrroo  yy  lloo  oottrroo  ppiieerrddee  iimmppoorrttaanncciiaa,,  ssee  ttrraattaa  eenn  ttooddoo  ccaassoo  ddee  oottrroo..  AAbbaarrccaa  ttooddoo,,  eexxcceeppttoo  
aa  mmíí..  QQuueeddaammooss  ssoollooss  ééll  yy  yyoo..  CCoommoo  eell  vviieennttoo  ggoollppeeaa  llooss  aalleerrooss  ddee  ppiieeddrraa  ssiinn  hhaacceerrlleess  ddaaññoo  yy  ppeenneettrraa  eenn  llaass  
hhaabbiittaacciioonneess  ddee  ppiieeddrraa  ssiinn  aalltteerraarrllaass,,  ssiinn  hhaallllaarr  rreessppuueessttaa,,  aassíí  yyoo  ccoonnsscciieenncciiaa  yyoo  iinnssuubbssttaanncciiaall  aaccaarriicciioo  llaass  aarriissttaass  
iimmppaassiibblleess..  EEll  ppaallaacciioo  nnii  ssiiqquuiieerraa  eess  mmííoo..  NNoo  tteennggoo  ppaarreejjaa..  VViiuuddoo  tteenneebbrroossoo,,  iinnccoonnssoollaaddoo,,  mmee  pprreegguunnttoo,,  vviiuuddoo  
ddee  qquuiiéénn,,  eexxiilliiaaddoo  ddee  ddóónnddee,,  pprríínncciippee  ddee  qquuéé  AAqquuiittaanniiaa  ppeerrddiiddaa..  QQuuéé  rreeiinnaa  oollvviiddaaddaa  mmee  eennrroojjeecciióó  llaa  ffrreennttee  ccoonn  
uunn  bbeessoo..  AAssíí  ppaassóó  llaa  mmaaññaannaa  yy  llaa  ttaarrddee  ddeell  tteerrcceerr  ddííaa  ddee  lliibbeerrttaadd  yy  vvii  qquuee  eerraa  aattrroozz..  
AAll  ddeessppeerrttaarr  rreeccoorrrríí  eell  ppaallaacciioo  eenn  ttooddaass  llaass  ddiirreecccciioonneess..  TTeennííaa  llaa  uunniiddaadd  ddee  llaa  eessffeerraa,,  ppeerroo  ssuuss  ccoommppaarrttiimmiieennttooss  
iinntteerriioorreess  eexxhhiibbííaann  ttooddaass  llaass  ffoorrmmaass  ppoolliiééddrriiccaass  rreegguullaarreess..  CCaaddaa  ccrriissttaall  iinnddiivviidduuaall  ddeennttrroo  ddeell  ggrraann  ccrriissttaall  rreeppeettííaa  
eessppeeccuullaarrmmeennttee  llaass  ssiimmeettrrííaass  ddee  ttooddooss  llooss  ddeemmááss,,  ccrreeaannddoo  llaa  iilluussiióónn  ddee  iinnffiinniittuudd..  CCrreeaannddoo  aaddeemmááss  ttooddaa  ccllaassee  ddee  
iilluussiioonneess  óóppttiiccaass..  LLaa  vvaarriieeddaadd  ddee  ffoorrmmaass  ssee  ccoommpplliiccaabbaa  ppoorrqquuee  aallgguunnooss  eerraann  ttrraannssppaarreenntteess  iinnccoolloorrooss,,  
ttrraannssllúúcciiddooss  iinnccoolloorrooss,,  uu  ooppaaccooss  iinnccoolloorrooss  mmiieennttrraass  qquuee  oottrrooss  tteennííaann  ccoolloorreess  tteennuueess..  
PPaasséé  llaa  mmaaññaannaa  yy  llaa  ttaarrddee  ddeell  ccuuaarrttoo  ddííaa  ddee  lliibbeerrttaadd  eessttuuddiiaannddoo  llaa  iinnggeenniioossaa  ccoonnssttrruucccciióónn  ddeell  ppaallaacciioo  yy  vvii  qquuee  eerraa  
aabbuurrrriiddaa..  ((HHyyppooccrriittee  lleecctteeuurr))..  
DDeessddee  llaa  mmaaddrruuggaaddaa  mmee  ssoobbrreeccooggiióó  llaa  ttrriissttee  ccoommpprreennssiióónn::  yyoo  nnoo  tteennííaa  aa  ddóónnddee  iirr  nnii  ppooddííaa  rreepplleeggaarrmmee  aall  ffoonnddoo  
ddee  mmiiss  oojjooss..  EEssttaabbaa  ccoonnddeennaaddoo  ccuuaall  ffaannttaassmmaa  aa  ffrreeccuueennttaarr,,  rroonnddaarr,,  mmeerrooddeeaarr  eessee  ppáálliiddoo  uunniivveerrssoo  aajjeennoo,,  gguuaarriiddaa  
ffoorrzzoossaa,,  qquueerreenncciiaa  nnoo  qquueerriiddaa,,  aa  eessppaannttaarrmmee  aa  mmíí  mmiissmmoo  eenn  llooss  rreefflleejjooss  eessppeeccuullaarreess,,  aa  rreeppeettiirr  
iinntteerrmmiinnaabblleemmeennttee  uunn  jjuueeggoo  aaggoottaaddoo  eenn  ssuuss  ppoossiibbiilliiddaaddeess,,  ddeessddee  ssiieemmpprree  ppeerrddiiddoo..  YYoo  ssaabbííaa  hhaacceerr  llaa  ppllaanncchhaa  eessoo  
mmee  ssaallvvaabbaa  ddee  llaa  iinnúúttiill  aaggiittaacciióónn;;  ppeerroo  ddee  nnaaddaa  mmee  vvaallííaa  eenn  lloo  ffuunnddaammeennttaall  ppuueess  nnoo  eerraa  yyaa  ccuueessttiióónn  ddee  mmiieeddoo,,  nnii  
ddee  eennggaaññaarrssee  ccoonn  ooccuuppaacciioonneess,,  nnii  ddee  mmuullttiipplliiccaarr  aaffaanneess  iinnnneecceessaarriiooss  ppaarraa  ooccuullttaarr  vveerrddaaddeess  hhoorrrriibblleess..  AAuunn  



José Manuel Briceño Guerrero / Obra                                                         www.saber.ula.ve/iconos/jonuelbrigue 
 
 

Universidad de Los Andes  Proyecto Iconos de la ULA 

ddiisstteennddiiddoo  eenn  ppllaanncchhaa  nnoo  ppooddííaa  aappaarrttaarr  ddee  mmiiss  oojjooss  llaass  hheellaaddaass  ssiimmeettrrííaass  ddee  eessee  ppaallaacciioo,,  ppuueess  mmii  nnaattuurraalleezzaa  
ccoonnssiissttííaa  eenn  qquuee  yyoo  nnoo  ppooddííaa  sseerr  oottrraa  ccoossaa  qquuee  uunn  rraayyoo  ddee  aatteenncciióónn  ddiirriiggiiddoo  hhaacciiaa  aalllláá..  AAddeemmááss,,  mmii  ddiilliiggeenncciiaa  ddee  
bbuussccaaddoorr  yy  aarrqquuiitteeccttoo  hhaabbííaa  ddeessnnuuddaaddoo  iirrrreevveerrssiibblleemmeennttee  eessee  hheecchhoo,,  ddee  ttaall  mmaanneerraa  qquuee  nnoo  ppooddrrííaa  yyaa  mmááss  
eessccoonnddeerrmmee  eenn  eennrreeddooss  ppssííqquuiiccooss  nnii  eenn  eennmmaarraaññaammiieennttooss  nnuummiinnoossooss..  
AAssíí  ppaassóó  llaa  iinntteerrmmiinnaabbllee  mmaaññaannaa  ddeell  qquuiinnttoo  ddííaa..  AAssíí  ppaassóó  llaa  iinntteerrmmiinnaabbllee  ttaarrddee  ddeell  qquuiinnttoo  ddííaa  yy  yyoo  mmiirraannddoo,,  
mmiirraannddoo,,  mmiirraannddoo..  MMee  lleevvaannttéé  ttaarrddee..  PPoorr  pprriimmeerraa  vveezz  eenn  mmuucchhoo  ttiieemmppoo  nnoo  hhiiccee  ccaafféé  nnii  mmee  ooccuuppéé  ddee  llooss  
eennccaarrggooss  ppeennddiieenntteess,,  nnii  aabbrríí  eell  ttaalllleerr..  MMiiss  nnoobblleess  yy  ffiieelleess  hháábbiittooss  mmee  eessttaabbaann  aabbaannddoonnaannddoo..  SSeennttííaa  ddee  nnuueevvoo  llaa  
iinnddiiffeerreenncciiaa  yy  eell  ddeessaappeeggoo  qquuee  hhaabbííaann  pprreessiiddiiddoo  mmiiss  aaññooss  ddee  iinnffaanncciiaa  yy  aaddoolleesscceenncciiaa..  MMee  ppaarreecciióó  qquuee  yyaa  
eennttoonncceess  yyoo  ssaabbííaa  oobbssccuurraammeennttee  ddee  eessttaa  lliibbeerrttaadd,,  ddee  eessttee  mmiirraarr  aabbssuurrddoo  yy  ppoorr  eessoo  llaass  ccoossaass  ddee  llaa  vviiddaa  nnoo  tteennííaann  
ppaarraa  mmíí  eennccaannttoo  nnii  aattrraaccttiivvoo..  
CCrreeíí  oobbsseerrvvaarr  qquuee  eell  ppaallaacciioo  ddee  ccrriissttaall  ssee  hhaabbííaa  vvuueellttoo  mmááss  dduurroo  yy  mmááss  ffrrííoo..  MMee  iinnvvaaddiióó  uunnaa  ffoorrmmaa  ssuupprreemmaa  yy  
eexxqquuiissiittaa  ddee  aabbaattiimmiieennttoo..  NNoo  ddiissmmiinnuuyyóó  mmii  eessttaarr  aahhíí,,  ppeerroo  uunnaa  eessppeecciiee  ddee  iinnaanniicciióónn  mmee  iimmppeeddííaa  ttoommaarr  
ccuuaallqquuiieerr  iinniicciiaattiivvaa,,  uunnaa  ddeebbiilliiddaadd  hhiizzoo  qquuee  mmee  sseennttaarraa  eenn  eell  ssuueelloo..  EEll  ccuueerrppoo  ssiigguuiióó  rreessppiirraannddoo  ppoorr  ccuueennttaa  ddee  
ééll,,  ppeerroo  yyoo  mmee  eennccoonnttrraabbaa  eenn  ttoottaall  iinnaanniicciióónn  yy  nnoo  hhuubbiieerraa  mmoovviiddoo  uunn  ddeeddoo  ppaarraa  eevviittaarr  nnaaddaa..  
TTaall  vveezz  aallgguuiieenn  ttooccóó  aa  llaa  ppuueerrttaa  oo  eerraa  MMaannuueellaa  qquuee  aabbrrííaa  ccoonn  ssuu  llllaavvee..  DDeejjéé  ddee  ooíírr..  EEnn  llaa  ssiimmaa  ddeell  ddeessáánniimmoo  mmee  
pprreegguunnttéé  ssii  hhaabbííaa  aallggoo  qquuee  ttuuvviieerraa  ppaarraa  mmíí  uunn  iinntteerrééss  ddee  ccuuaallqquuiieerr  ttiippoo..  
HHaabbííaa  ppaassaaddoo  llaa  mmaaññaannaa,,  hhaabbííaa  ppaassaaddoo  llaa  ttaarrddee  ddeell  sseexxttoo  ddííaa  ddee  lliibbeerrttaadd..  VVii  qquuee  nnoo  ppooddrrííaa  ddoorrmmiirr  nnii  ddeessccaannssaarr  
yyaa  mmááss..  MMee  qquueeddaarrííaa  aassíí,,  mmiirraaddaa  yyeerrttaa  ssoobbrree  uunniivveerrssoo  ggéélliiddoo,,  eenn  aaggoonnííaa  ssiinn  mmuueerrttee,,  ppaarraa  ssiieemmpprree..  
RReeccoorrddéé  aaqquueell  nnoommbbrree  qquuee  nnoo  oossaabbaa  pprroonnuunncciiaarr,,  aaqquuééll  ddee  llaa  ddiioossaa  eerróóttiiccaa  qquuee  mmee  hhaabbííaa  hheecchhoo  ccaaeerr  eenn  ccuueennttaa  
ddee  lloo  nnuummiinnoossoo  yy  hhaabbííaa  ddeesseennccaaddeennaaddoo  llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn  tteerrmmiinnaaddaa  ccoonn  gguueerrrraa  yy  vviiccttoorriiaa..  AAllggoo  ddee  ttrraavveessuurraa  
iinnffaannttiill  vviibbrróó  eenn  mmíí..  LLoo  pprroonnuunncciiéé..  
UUnn  rraayyoo  rroojjoo  yy  aammaarriilllloo  ppaarrttiióó  eell  ppaallaacciioo  ddee  ccrriissttaall  eenn  ddooss  mmiittaaddeess  ccoonn  hhoorrrrííssoonnoo  eessttrruueennddoo..  
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DDIIEECCIISSIIEETTEE  
  
  
SSiilleenncciioo..  SSiilleenncciioo  ssóólliiddoo,,  ppeessaaddoo,,  dduurroo..  SSiilleenncciioo  eessppeessoo..  LLuueeggoo  uunn  ggoollppee  ddee  ggoonngg..  LLaa  ddiioossaa  aappaarreecciióó  ppoorr  eennttrree  
llooss  ppeeddaazzooss  ddee  uunniivveerrssoo..  HHaabbííaa  eessccooggiiddoo  oo  ffaabbrriiccaaddoo  uunn  ccuueerrppoo  lluummiinnoossoo  ddee  mmuujjeerr  jjoovveenn..  NNii  aarrppííaa,,  nnii  nniinnffaa..  
JJoovveenn  mmaaddrree..  LLaa  ddiissppoossiicciióónn  ddee  ssuu  vveessttiiddoo  rroojjoo  yy  aammaarriilllloo  llee  ccoonnffeerrííaa  ffoorrmmaa  oovvooiiddaall,,  ddeessppeeddííaa  rraayyooss  ddee  nnááccaarr  eenn  
ttooddaass  ddiirreecccciioonneess..  RReeccooggiióó  aall  eennccuuaaddeerrnnaaddoorr  qquuee  yyaaccííaa  aaggoonniizzaannttee  bbaajjoo  ssuu  mmeessaa  ddee  ttrraabbaajjoo,,  lloo  aallzzóó  ccoommoo  aa  uunn  
nniiññoo  llaassttiimmaaddoo  yy  lloo  aaccuunnóó  eenn  ssuu  sseennoo..  SSee  ddeessccuubbrriióó  eell  ppeecchhoo  yy  ppuussoo  uunn  ppeezzóónn  eennttrree  llooss  llaabbiiooss  rreesseeccooss..  EEll  
eennccuuaaddeerrnnaaddoorr,,  ccoommoo  uunn  bbeebbéé  oo  uunn  ccaabbrriittoo,,  mmaammóó  llaa  iinneessppeerraaddaa  tteettaa..  LLeecchhee  aammaarrggaa  yy  ccaalliieennttee  eenn  ssuu  bbooccaa  ssee  
vvoollvvííaa  dduullccee  eenn  ssuu  eessttóómmaaggoo..  lleecchhee  aammaarrggaa  yy  nneeggrraa  rreebboossaabbaa  aabbuunnddaannttee  ppoorr  eell  mmeennttóónn  yy  eell  ccuueelllloo..  LLaa  ddiioossaa  llee  
ssoosstteennííaa  llaa  ccaabbeezzaa  ccoonn  uunnaa  mmaannoo,,  yy  ccoonn  llaa  oottrraa  ssee  eexxpprriimmííaa  eell  sseennoo..  YYaa  ccoonnffoorrttaaddoo,,  eell  eennccuuaaddeerrnnaaddoorr  ssee  aassuussttóó  yy  
ssee  sseennttóó  eenn  eell  ssuueelloo,,  llaa  eessppaallddaa  ccoonnttrraa  llaa  ppaarreedd,,  ffrreennttee  aa  llaa  ddiioossaa..  EEssttaabbaa  ccoonnffuunnddiiddoo  yy  ppeerrpplleejjoo..  UUnn  hhiilloo  ddee  lleecchhee  
nneeggrraa  bbaajjaabbaa  ddeessddee  llaa  ccoommiissuurraa  ddeerreecchhaa  ddee  llooss  llaabbiiooss  yy  llee  mmaanncchhaabbaa  llaa  ccaammiissaa..  
PPeeqquueeññuueelloo..  MMee  ssuubbeessttiimmaassttee  ppoorrqquuee  ttee  ssoobbrreeeessttiimmaass..  NNiinnggúúnn  hhoommbbrree  aaccttuuaall  ppuueeddee  vviivviirr  ssiinn  llooss  ddiioosseess,,  aassíí  
ccoommoo  ttaammppooccoo  ppuueeddee  vviivviirr  ssiinn  llaa  ttiieerrrraa  yy  llooss  sseerreess  nnoo  hhuummaannooss  qquuee  llaa  hhaabbiittaann..  EErreess  dduuaall  ppoorr  nnaattuurraalleezzaa..  
PPeerrtteenneecceess  aa  ddooss  mmuunnddooss..  AAll  mmuunnddoo  lluummiinnoossoo  ggoobbeerrnnaaddoo  ppoorr  eell  SSeeññoorr  ddee  llaa  LLuuzz,,  LLuucciiffeerr,,  qquuee  ttiieennee  uunn  oojjoo  
vviiddeennttee  yy  uunn  oojjoo  iinntteelliiggeennttee..  EEssee  mmuunnddoo  ooccuuppaa  eell  pprriimmeerr  ppllaannoo  ddee  ttuu  ccoonnsscciieenncciiaa,,  ppoorr  eessoo  mmee  hhee  pprreesseennttaaddoo  ddee  
eessttaa  gguuiissaa  yy  hhaabblloo  eessttee  lleenngguuaajjee..  TTooddoo  ccuuaannttoo  ppuueeddeess  ccoonnoocceerr  ppoorr  llooss  sseennttiiddooss,,  eell  eenntteennddiimmiieennttoo,,  llaa  
iimmaaggiinnaacciióónn  yy  llaa  rraazzóónn  eessttáá  eenn  eell  rreeiinnoo  ddee  LLuucciiffeerr..  EEnn  ééll  ttuu  eessppeecciiee  hhaa  aapprreennddiiddoo  llaa  ddoommeessttiiccaacciióónn  ddee  llaass  ppllaannttaass  
yy  ddee  llooss  aanniimmaalleess  ppoorr  mmeeddiioo  ddee  llaa  aaggrriiccuullttuurraa  yy  llaa  ccrrííaa,,  hhaa  aapprreennddiiddoo  llaa  mmaanniippuullaacciióónn  ddee  llooss  mmeettaalleess  ppoorr  mmeeddiioo  
ddeell  ffuueeggoo,,  hhaa  aapprreennddiiddoo  aa  ttrraannssffoorrmmaarr  llaass  ccoossaass  sseeggúúnn  ssuu  nneecceessiiddaadd  yy  ddeesseeoo  ppoorr  mmeeddiioo  ddee  llaa  iinndduussttrriiaa..  
PPeerroo  ppeerrtteenneecceess  ttaammbbiiéénn  aall  mmuunnddoo  tteenneebbrroossoo  ggoobbeerrnnaaddoo  ppoorr  eell  SSeeññoorr  ddee  llaa  TTiinniieebbllaa,,  SSuummqquuiissúúmmffeerr..  qquuee  nnoo  
nneecceessiittaa  oojjooss  nnii  ttiieennee  ffoorrmmaa  aallgguunnaa..  EEssttee  mmuunnddoo  eess  hhaabbiittaaddoo  ppoorr  llaa  ppaarrttee  pprrooffuunnddaa  yy  rraaddiiccaall  ddee  ttuu  ccoonnsscciieenncciiaa,,  llaa  
qquuee  eessttáá  ssiieemmpprree  ddeettrrááss  ddee  ttii  yy  nnuunnccaa  ppooddrrááss  vveerr..  LLooss  oojjooss  iimmppiiddeenn  vveerrllaa  ppeerroo  ssiinn  eellllaa  nnoo  hhaayy  mmiirraaddaa..  TTuu  
eessppeecciiee  ssaabbee  ppooccoo  ddee  eessee  mmuunnddoo  aauunnqquuee  eenn  ééll  aarrrraaiiggaa  ssuu  sseerr..  LLoo  hhaabbiittaa  ccoommoo  oottrroorraa  aall  mmuunnddoo  vviissiibbllee  aanntteess  ddee  llaa  
rreevvoolluucciióónn  nneeoollííttiiccaa..  EEll  hhoommbbrree  nnoo  hhaa  aapprreennddiiddoo  aa  vviivviirr  ccoonn  eell  hhoommbbrree,,  mmuucchhoo  mmeennooss  ccoonn  llooss  ddiioosseess..  
PPeerroo  ttúú  eerreess  uunn  bbuussccaaddoorr  iinnffaattiiggaabbllee  yy  eess  lleeyy  qquuee  eell  qquuee  bbuussccaa  eennccuueennttrree..  HHaass  ccoommpprreennddiiddoo  ccoonnffuussaammeennttee  qquuee  
nnoo  ppeerrtteenneecceess  eenn  pplleenniittuudd  nnii  aall  mmuunnddoo  lluummiinnoossoo  nnii  aall  tteenneebbrroossoo  nnii  ppuueeddeess  rreennuunncciiaarr  aa  nniinngguunnoo  ddee  llooss  ddooss  yy  
ppoorr  eessoo  eerreess  ttaammbbiiéénn  aarrqquuiitteeccttoo  iinnffaattiiggaabbllee  ddee  uunniivveerrssoo,,  ddee  ccoossmmooss  ddóónnddee  aallccaannzzaarr  llaa  uunniiddaadd  ddee  ttuu  nnaattuurraalleezzaa  
ddiivviiddiiddaa..  RReefflleexxiioonnaass  yy  ccoonnssttrruuyyeess..  VVuueellvveess  aa  rreefflleexxiioonnaarr  yy  rreeccoonnssttrruuyyeess..  
LLooss  ddiioosseess,,  eenn  ccaammbbiioo,,  nnoo  rreefflleexxiioonnaammooss,,  ccoommoo  nnoo  rreefflleexxiioonnaann  llaass  bbeessttiiaass,,  nnii  llaass  ppllaannttaass,,  nnii  llooss  mmeettaalleess..  SSoommooss  
ssiinn  ppoorr  qquuéé,,  ssiinn  ppaarraa  qquuéé,,  ssiinn  ccóómmoo..  NNoo  tteenneemmooss  bbúússqquueeddaass  ddee  sseennttiiddoo..  TTaammppooccoo  nneecceessiittaammooss  ccoonnssttrruuiirr  
uunniivveerrssoo;;  nnuueessttrroo  mmuunnddoo  eess  ccaassaa  pprrooppiiaa..  SSoommooss  ffeelliicceess..  
TTúú  eerreess  eell  ssiinn  ccaassaa,,  eell  iiggnnoorraannttee,,  eell  ssiinn  sseennttiiddoo,,  eell  ssiinn  iinnoocceenncciiaa..  BBuussccaa,,  ccoonnssttrruuyyee,,  rreefflleexxiioonnaa,,  ffrraaccaassaa,,  rreebbuussccaa,,  
rreeccoonnssttrruuyyee,,  rree--rreefflleexxiioonnaa..  NNoo  hhee  ddee  sseerr  yyoo  qquuiieenn  mmee  ooppoonnggaa  aa  ttuu  ddeessttiinnoo..  
PPoorr  oottrraa  ppaarrttee,,  ppeeqquueeññoo  aarrqquuiitteeccttoo,,  mmee  ssoobbrreeeessttiimmaassttee  ppoorrqquuee  ttee  ssuubbeessttiimmaass..  PPrriimmeerroo  ttee  aatteerrrraassttee  ppoorr  uunn  
ppeeqquueeññoo  ttooqquuee  mmííoo  yy  ccoonnssttrruuiissttee  uunn  uunniivveerrssoo  tteeooccéénnttrriiccoo  ppaarraa  aaddoorraarrnnooss  yy  vviivviirr  bbaajjoo  nnuueessttrraa  bbeenneevvoolleenncciiaa  yy  
pprrootteecccciióónn..  DDeessppuuééss  ttee  sseennttiissttee  hhuummiillllaaddoo  yy  nnooss  hhiicciissttee  llaa  gguueerrrraa  ppaarraa  ssaallvvaagguuaarrddaarr  ttuu  lliibbeerrttaadd  yy  ttuu  aauuttoonnoommííaa  
ccrreeyyeennddoo  qquuee  nnuueessttrroo  ccoonnttaaccttoo  nnoolleennss  vvoolleennss  rreessttrriinnggííaa  ttuu  eexxiisstteenncciiaa..  TTee  eeqquuiivvooccaassttee  eenn  aammbbooss  ccaassooss..  
EEnn  rreeaalliiddaadd  ddee  vveerrddaadd,,  llooss  ddiioosseess  eessttaammooss  ttaann  aa  ttuu  ddiissppoossiicciióónn  ccoommoo  llaass  bbeessttiiaass  ddeell  mmuunnddoo  lluummiinnoossoo..  SSoommooss  
ssaallvvaajjeess;;  ttuu  lliinnaajjee  ssoommbbrrííoo,,  mmááss  nnoobbllee  qquuee  eell  nnuueessttrroo,,  ttee  hhaabbiilliittaa  yy  ttee  aauuttoorriizzaa  ppaarraa  ddoommaarrnnooss  yy  ppoonneerrnnooss  aa  ttuu  
sseerrvviicciioo..  EEnn  eell  mmuunnddoo  lluummiinnoossoo  nnoo  ttee  ffuuee  ffáácciill  ddoommeessttiiccaarr  ttoorrooss,,  ccaabbaallllooss  yy  ccaammeellllooss;;  ccoonn  mmaaggnnoo  yy  llaarrggoo  ttrraabbaajjoo  
ccuullttiivvaassttee  eell  ttrriiggoo  yy  eell  mmaaíízz  yy  eell  aarrrroozz;;  nnoo  ssiinn  ppeelliiggrroo  ttee  eennttiieennddeess  ccoonn  eell  ttiiggrree  yy  eell  áássppiidd..  NNoo  mmuucchhoo  mmááss  ddiiffíícciill  
sseerráá  ttuu  ttaarreeaa  ccoonn  nnoossoottrrooss,,  ssii  eerreess  sseennssaattoo..  
TTuu  lliinnaajjee  ssoommbbrrííoo,,  mmááss  nnoobbllee  qquuee  eell  nnuueessttrroo,,  ttee  hhaabbiilliittaa  yy  ttee  aauuttoorriizzaa  ppaarraa  ddoommaarrnnooss  yy  ppoonneerrnnooss  aa  ttuu  sseerrvviicciioo;;  
ppeerroo  ttaammbbiiéénn  ttee  oobblliiggaa::  nnooss  nneecceessiittaass  ccoommoo  nneecceessiittaass  eell  aaiirree  yy  eell  aagguuaa,,  llaa  ttiieerrrraa  yy  ssuuss  ffrruuttooss..  NNoo  ffuuee  ssóólloo  ppoorr  
ddeeppoorrttee  qquuee  ccaannaalliizzaassttee  rrííooss  yy  ssoommeettiissttee  llooss  mmeettaalleess  aa  llaa  ttoorrttuurraa  ddee  llooss  aallttooss  hhoorrnnooss..  NNoo  sseerráá  ssóólloo  ppoorr  jjuueeggoo  qquuee  
pprraaccttiiccaarrááss  tteeoollooggííaa  yy  tteeootteeccnniiaa..  HHiicciissttee  aaggrriiccuullttuurraa,,  hhaazz  tteeooccuullttuurraa..  RRíínnddeennooss  ccuullttoo..  CCuullttíívvaannooss..  
DDeebbeess  ssaabbeerr  aaddeemmááss,,  qquuee  eessoo  aa  nnoossoottrrooss  nnoo  nnooss  ppeerrjjuuddiiccaa  nnii  nnooss  bbeenneeffiicciiaa..  SSoommooss  iinnmmoorrttaalleess..  EEssttaammooss  mmááss  aalllláá  
ddeell  bbiieenn  yy  ddeell  mmaall,,  ddeell  ppllaacceerr  yy  ddeell  ddoolloorr..  CCoommoo  nnoo  bbeenneeffiicciiaa  nnii  ppeerrjjuuddiiccaa  aall  vviieennttoo  qquuee  ttúú  hhaaggaass  mmuurrooss  ddee  
ppiieeddrraa,,  bbaarrccooss  ddee  vveellaa  yy  mmoolliinnooss  ddee  vviieennttoo..  
TTaammppooccoo  sseennttiimmooss  aammoorr  nnii  ccoommppaassiióónn,,  ccoommoo  eell  ffuueeggoo  nnoo  ccoommppaaddeeccee  aa  llooss  bboossqquueess  eenn  llooss  iinncceennddiiooss  ffoorreessttaalleess,,  
nnii  eell  aagguuaa  ddeell  ooccééaannoo  aammaa  aa  llaass  bbaalllleennaass..  LLaa  mmiissmmaa  eenneerrggííaa  qquuee  ddeessttrruuyyee  ttuu  ccaassaa  eenn  ffoorrmmaa  ddee  cceenntteellllaa,,  eenncciieennddee  
ttuuss  bboommbbiillllooss..  YYoo  vveennggoo  aa  aayyuuddaarrttee  yy  ttee  rreeccoonnffoorrttoo  ppoorrqquuee  ssaabbeess  mmii  nnoommbbrree  vveerrddaaddeerroo  yy  eessoo  mmee  pplliieeggaa  aa  ttuu  
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nneecceessiiddaadd;;  ssii  mmee  llllaammaarraass  ddee  aallgguunnaa  oottrraa  mmaanneerraa,,  ssiinn  ssaabbeerr  lloo  qquuee  hhaacceess,,  ttee  ddeemmoolleerrííaa  ccoonn  llaa  iinnoocceenncciiaa  ddee  llooss  
aalluuddeess..  
TTuu  eessppeecciiee  hhaa  ssoobbrreevviivviiddoo  ppoorrqquuee  aallgguunnooss  ssaabbiiooss  llaa  iinnssttrruuyyeerroonn,,  aauunnqquuee  mmuuyy  lliimmiittaaddaammeennttee,,  ssoobbrree  llaa  mmaanneerraa  
ddee  ttrraattaarrnnooss..  TTúú  ssaabbeess  mmááss..  NNoo  ppeelleeeess  ccoonn  nnoossoottrrooss..  SSaall  aa  ccoommbbaattiirr  ttuuss  ccoommbbaatteess,,  llooss  qquuee  ttee  ttooccaann  ppoorr  ddeessttiinnoo,,  
aaccoommppaaññaaddoo  ddee  ttuuss  bbeessttiiaass  yy  ttuuss  ddiioosseess..  
SSii  eerreess  sseennssaattoo,,  nnoo  ttee  ffaallttaarráánn  llooss  aalliimmeennttooss  tteerrrreessttrreess  nnii  llooss  aalliimmeennttooss  ddiivviinnooss  qquuee  nneecceessiittaass..  NNúúttrreettee  bbiieenn::  ttuu  
lliinnaajjee  ssoommbbrrííoo  ttee  iimmppoonnee  ttaarreeaass  tteerrrriibblleess  qquuee  yyoo  nnoo  ppuueeddoo  ccoommpprreennddeerr  nnii  mmee  iinnccuummbbeenn..  
TTuu  eessppeecciiee  nnoo  hhaa  ccoommeennzzaaddoo  ttooddaavvííaa  ssuu  vveerrddaaddeerraa  lluucchhaa  ppoorrqquuee  ssee  eennrreeddaa  ccoonn  nnoossoottrrooss,,  aaddoorráánnddoonnooss,,  
nneeggáánnddoonnooss..  iinnvvooccáánnddoonnooss  iimmpprruuddeenntteemmeennttee,,  ccoonnffuunnddiieennddoo  lloo  pprrooppiioo  ccoonn  lloo  aajjeennoo..  ccrreeyyeennddoo  ssuuyyaa  nnuueessttrraa  
ffuueerrzzaa,,  ccrreeyyéénnddoossee  bbeessttiiaa  oo  ddiiooss  yy  ccaammbbiiaannddoo  aallooccaaddaammeennttee  llooss  cceennttrrooss  ddee  iiddeennttiiffiiccaacciióónn..  
NNoo  ttee  eennrreeddeenn  llaass  bbeessttiiaass  nnii  llooss  ddiioosseess..  PPaarraa  eennccoonnttrraarr  ttuu  iiddeennttiiddaadd  bbuussccaa  cciieenncciiaa  yy  vviirrttuudd..  
LLaa  ddiioossaa  ssee  iirrgguuiióó,,  aaddooppttóó  llaa  ffoorrmmaa  oovvooiiddaall,,  ppaalliiddeecciióó,,  ssee  vvoollvviióó  ttrraannssllúúcciiddaa,,  ttrraannssppaarreennttee,,  eettéérreeaa  yy  ssee  eessffuummóó  
ddeejjaannddoo  uunn  eexxttrraaññoo  oolloorr  aa  aallmmeennddrraass  aammaarrggaass..  YYoo  mmee  lleevvaannttéé  lllleennoo  ddee  vviiggoorr  yy  ddeessoollaacciióónn..  CCoonntteemmpplléé  eell  
uunniivveerrssoo  ddeessppeeddaazzaaddoo..  IInnssppeecccciioonnéé  llooss  ccrriissttaalleess  ffrraaggmmeennttaaddooss  yy  vvii  qquuee  eerraann  bbuueennooss,,  ppeerroo  nnoo  ccoommoo  úúnniiccoo  
mmaatteerriiaall  ddee  uunn  uunniivveerrssoo  mmííoo..  
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DDIIEECCIIOOCCHHOO  
  
HHaass  ddeecciiddiiddoo  sseerr  ssiinncceerroo,,  ddeecciirr  llaa  vveerrddaadd..  lloo  aauuttéénnttiiccoo  nnoo  ssee  ddeettiieennee  aannttee  eell  ddeesseeoo  ddee  aaggrraaddaarr  nnii  aannttee  eell  tteemmoorr  ddee  
hheerriirr..  ¿¿PPoorr  qquuéé  eennttoonncceess  nnoo  ccuueennttaass  ttooddoo  lloo  qquuee  ppaassóó  ccuuaannddoo  yyoo  ttee  eennccoonnttrréé  bbaajjoo  ttuu  mmeessaa  ddee  ttrraabbaajjoo..  
aaggoonniizzaannttee,,  yy  ttee  aaccuunnéé  eenn  mmii  sseennoo??  ¿¿QQuuéé  ppuuddoorr  ttee  ddeettiieennee??  LLaa  vveerrddaadd  ssóólloo  eess  ccaassttaa  ccuuaannddoo  eessttáá  ddeessnnuuddaa..  
UUnnaa  ddiioossaa  ttee  hhaabbllóó,,  eessoo  lloo  ccuueennttaass,,  ccrreeííssttee  ooíírr  rreevveellaacciioonneess  iimmppoorrttaanntteess..  ¿¿PPoorr  qquuéé  nnoo  ccuueennttaass  ttaammbbiiéénn  qquuee,,  
mmiieennttrraass  yyoo  ttee  aammaammaannttaabbaa,,  ttuuss  mmaannooss  ttuuss  ddeeddooss  aauuddaacceess  bbuussccaabbaann  iinntteennttaabbaann  aattrraaeerr  aall  ddiiooss  qquuee  eess  iinnmmoorrttaall  
ppoorr  rrááffaaggaass??  ¿¿AAccaassoo  nnoo  vvii  ttuu  ddeesseeoo  ddee  eennttrreeggaarrttee,,  ddee  sseerr  ppoosseeííddoo  ppoorr  ééll,,  ddee  sseerrvviirrllee??  ¿¿NNoo  vvii  aaccaassoo  ttuu  ddeesseeoo  ddee  mmii  
ddeesseeoo,,  ttuu  mmiittaadd  ddeell  ssíímmbboolloo  bbuussccaannddoo  mmii  mmiittaadd  ppaarraa  ffoorrmmaarr  eell  cciirrccuulloo  ggooééttiiccoo??  ¿¿NNoo  sseennttíí  aaccaassoo  eell  llllaammaaddoo  
rriittuuaall  ssttaaccccaattoo  ddee  ttuu  ppeellvviiss  ssoobbrree  mmii  hhuueessoo  ssaaccrroo??  
LLeevváánnttaattee,,  pprrooffeettaa..  yy  mmiirraa  yy  ooyyee,,  yy  ddii  ccuuááll  eess  llaa  vvoolluunnttaadd  ddeell  ddiiooss  qquuee  eess  iinnmmoorrttaall  ppoorr  rrááffaaggaass..  
CCaaddaa  qquuiieenn,,  aall  eessffoorrzzaarrssee  ppoorr  aallggoo,,  ssiirrvvee  aa  uunn  ddiiooss  yy  ppeerreeccee  ppaarraa  ffoorrttaalleecceerrlloo..  SSii  ssee  vvuueellvvee  ppooddeerroossoo  eess  ssóólloo  
ccoommoo  mmáássccaarraa  ddee  uunn  ddiiooss..  SSii  ssuu  nnoommbbrree  ppeerrdduurraa  eess  ssóólloo  ccoommoo  aaddvvooccaacciióónn  ddee  uunn  ddiiooss..  EEssttuuddiiaa  aa  llooss  ggrraannddeess  
hhoommbbrreess  yy  aa  llooss  ggrraannddeess  nnoommbbrreess::  aa  ttrraavvééss  ddee  eellllooss  eesspplleennddee  uunnaa  ddiivviinniiddaadd,,  llaa  ccaarraa  ddee  ssuurruuccuuccoo,,  eell  ssaanngguuiinnaarriioo,,  
eell  qquuee  ttiieennee  aallaass  eenn  llaass  ppaattaass,,  llaa  ccoorroonnaaddaa  ddee  vviioolleettaass,,  eell  aammoonnttoonnaannuubbeess,,  eell  ccoonnmmoovveeddoorr  ddee  llaa  ttiieerrrraa,,  llaa  qquuee  
hhiieerree  ddee  lleejjooss,,  llaa  rroossaaddaa  hhiijjaa  ddee  llaa  mmaaññaannaa  oo  ccuuaallqquuiieerr  oottrraa..  MMáássccaarraa  yyeerrttaa,,  aaddvvooccaacciióónn  ssuuppeerrfflluuaa  eell  qquuee  ssee  
eessffoorrzzóó  yy  ssee  ccoonnssuummiióó  aa  ssuu  sseerrvviicciioo..  
MMee  ccaaííssttee  eenn  ggrraacciiaa  ppoorrqquuee  nnoo  eerraass  eessffoorrzzaaddoo..  NNuunnccaa  qquuiissiissttee  eemmbbeelllleecceerrttee  ccoonn  aaddoorrnnooss  pprreessttaaddooss  aall  cciieelloo,,  nnii  
ccooddiicciiaassttee  llaa  gglloorriiaa  ssiieemmpprree  vviiccaarriiaa  yy  eennggaaññoossaa..  
TTee  eenncceerrrraassttee,,  ccoommoo  uunn  gguussaannoo,,  eenn  ttuu  rreefflleexxiióónn  ppaarraa  ccoonnssttrruuiirr  uunnaa  cciiuuddaadd  qquuee  aallbbeerrggaarraa  ttuu  vviiddaa  yy  ttuuss  aaccttooss,,  uunn  
uunniivveerrssoo  ppáálliiddoo  eenn  llaass  ffrroonntteerraass  ddee  llaa  nnoocchhee  yy  llaa  lluuzz,,  ccrreeppuussccuullaarr  ccaappuulllloo..  AA  mmíí  mmee  tteenniiaass  ccoommoo  ssuussttiittuuttoo  
ccóómmooddoo  ddee  llaa  mmaassttuurrbbaacciióónn  hhiiggiiéénniiccaa  ¿¿ccrreeeess  qquuee  nnoo  lloo  ssaabbiiaa??  MMee  gguussttaabbaa  aassíí,,  ppoorr  lloo  mmeennooss  eerraass  ttúú,,  mmii  
sseemmeejjaannttee,,  yy  nnoo  uunn  ddiiooss..  MMiieennttrraass  ttaannttoo  eessppeerraabbaa..  NNooss  eennffrreennttaarrííaammooss  aallggúúnn  ddííaa  ppaarraa  ssaabbeerr  qquuiiéénn  eerreess  yy  qquuiiéénn  
ssooyy..  
DDeessppuuééss  ddee  ttuu  aaggoonnííaa  bbaajjoo  llaa  mmeessaa  ddee  ttrraabbaajjoo,,  ccuuaannddoo  ttee  hhuubbee  aammaammaannttaaddoo  yy  mmee  nneegguuéé  aa  ccoommpplleettaarr  eell  cciirrccuulloo  
ggooééttiiccoo,,  mmee  mmiirraassttee  aa  llooss  oojjooss  ppoorr  pprriimmeerraa  vveezz..  CCoonnttrraaddíícceemmee  ssii  nnoo  eess  cciieerrttoo..  ¡¡HHaabbllaa  pprrooffeettaa!!  
HHaabbllaarréé  ssiinn  sseerr  pprrooffeettaa..  AAddeemmááss,,  nnoo  mmee  iimmpprreessiioonnaa  eessee  ttoonnoo  vviiccttoorriioossoo  yy  ddoommiinnaannttee,,  ppoorrqquuee  hhee  vviissttoo..  NNoo  aall  
pprriinncciippiioo,,  ssiinn  eemmbbaarrggoo..  AAll  pprriinncciippiioo  nnoo  vvii  nnaaddaa  ddee  ttii..  EEssttaabbaa  ddeesslluummbbrraaddoo  ppoorr  llaa  bbeelllleezzaa  ccrriissttaalliinnaa  ddee  ttuuss  oojjooss,,  
ppiieeddrraass  pprreecciioossaass  ddoonnddee  llaa  nnoocchhee  rreemmuueevvee  ssuuss  hheecchhiizzooss..  GGeenneerraabbaass  rreeiinnooss  ffuuggaacceess  ddee  eessooss  qquuee  ssee  ssoossttiieenneenn  eenn  
uunn  ddeesstteelllloo,,  aavveennttuurraass  ddee  ssuueeññoo  eenn  llooss  jjuueeggooss  ddeell  áámmbbaarr,,  gguueerrrraass  ssiiddeerraalleess  eennttrreeccoorrttaaddaass  ppoorr  llooss  ppáárrppaaddooss..  
MMee  ssaallvvéé  ddee  qquueeddaarr  aassíí  eemmbbeelleessaaddoo  ppaarraa  ssiieemmpprree  ppoorrqquuee  ddeettrrááss  ddee  ttooddoo  eell  eennccaannttoo  eessttaabbaass  ttúú..  AAttrraavveesséé  fflloorreessttaass  
ddee  iilluussiióónn  yy  lllleegguuéé  aa  uunnaa  ccoommaarrccaa  hhúúmmeeddaa  yy  ccaalliieennttee..  
RReeccuueerrddoo  llaass  cchhiissppaass  ddee  ttuu  oojjoo  eenncceennddiiddoo  yy  llaa  ppaazz  ooppaalliinnaa  ddee  ttuu  oojjoo  aappaaggaaddoo..  
CCaalloorr  rroojjiizzoo  ddee  ccaavviiddaaddeess  oorrggáánniiccaass  lluubbrriiccaaddaass..  EEssffíínntteerreess  ssuucccciioonnaanntteess,,  hhaabbiilliiddoossooss..  VVíísscceerraass  aaggiittáánnddoossee  ppaarraa  
sseeccrreetteeaarr  yy  sseeccrreettaarr..  PPrroommeessaa  ddee  ééxxttaassiiss..  DDeelliicciiaa..  PPeerroo  nnoo  mmee  ppeerrddíí  eenn  eell  ppllaacceerr  ppoorrqquuee  ttúú  eessttaabbaass  mmááss  aalllláá..  
AAttrraavveesséé  eell  iinnssiinnuuaaddoo  bbeessoo  ccaattaagglloottiissmmááttiiccoo  yy  mmee  eennccoonnttrréé  eenn  uunnaa  rreeggiióónn  ttiibbiiaa  yy  sseeccaa..  
RReeccuueerrddoo  eell  eessttrreemmeecciimmiieennttoo  ddee  ttuuss  llaabbiiooss..  
TTuu  iinnffaanncciiaa  yy  ttuu  ddoolloorr..  LLaa  aaddoolleesscceenncciiaa  ddeecceeppcciioonnaannttee  yy  eexxppeerriimmeennttoossaa..  LLaass  aaccttiittuuddeess  eemmoocciioonnaalleess  ccooddiiffiiccaaddaass,,  
llooss  llaarrggooss  sseennttiimmiieennttooss  yy  eessaa  ffoorrmmaa  aallttiivvaa  ddee  vvaalloorr  qquuee  yyaa  nnoo  tteemmee  ccaassii  nnaaddaa  ppoorrqquuee  hhaa  ssuuppeerraaddoo  lloo  mmááss  tteerrrriibbllee..  
SSee  aappooddeerróó  ddee  mmíí  llaa  tteerrnnuurraa  qquuee  ssuurrggee  ddee  llaa  aaffiinniiddaadd  yy  uunn  ccaarriiññoo  ffrraatteerrnnaall  mmee  rreetteennííaa  eenn  vviissttaass  aall  ccoommppaarrttiirr  yy  
aaccoommppaaññaarrssee..  PPeerroo  ssuuppee  qquuee  nnoo  eessttaabbaass  aahhíí;;  eerraa  aallggoo  íínnttiimmaammeennttee  ttuuyyoo,,  ppeerroo  nnoo  eerraass  ttúú..  MMii  mmiirraaddaa  aattrraavveessóó  eessaa  
rreeggiióónn  yy  ssiigguuiióó  bbuussccáánnddoottee..  
RReeccuueerrddoo  eell  iimmppllaaccaabbllee  eenndduurreecciimmiieennttoo  ddee  ttuu  ffrreennttee..  
LLlleegguuéé  aa  uunn  ppáálliiddoo  uunniivveerrssoo  ddee  rreefflleexxiióónn  ––¡¡ttúú  ttaammbbiiéénn  ccoonnssttrruuyyeess!!––  eenn  eell  iinntteerriioorr  ddee  uunnaa  llllaammaa  ffrrííaa  yy  ssuuttiill..  
EEddiiffiicciiooss  eevvaanneesscceenntteess  ddee  vvaalloorr  eessttrriiccttaammeennttee  oorrnnaammeennttaall,,  hhaazz  ddee  rreefflleejjooss  qquuee  ssee  rreefflleejjaann  llooss  uunnooss  aa  llooss  oottrrooss,,  
bbeelllloo  eessppeeccttááccuulloo  ppeerroo  nnoo  mmoorraaddaa::  TTee  mmeetteess  eenn  ééll  aa  vveecceess  ccoommoo  qquuiieenn  ssee  vviissttee,,  ppeerroo  nnoo  lloo  hhaabbiittaass..  SSeegguuíí  ddee  
llaarrggoo..  
TTee  rreeccuueerrddoo  qquuee  eell  ttuuyyoo  nnuunnccaa  ffuuee  mmeejjoorr..  
EEnn  eell  ssiigguuiieennttee  eessppaacciioo  yyaa  nnoo  eerraass  mmaacchhoo  nnii  eerraass  hheemmbbrraa,,  nnii  ppeerrssoonnaa..  EErraass  nnaaddaa..  NNaaddaa  eennvvuueellttaa  eenn  llaass  
mmeemmbbrraannaass  qquuee  yyoo  hhaabbííaa  aattrraavveessaaddoo  ppaarraa  lllleeggaarr  hhaassttaa  ttii..  OObbssccuurriiddaadd  ppuurraa..  SSeennttíí  qquuee  tteenniiaass  eexxiisstteenncciiaa  ppoorrqquuee  ttee  
eennvvoollvvííaann  eessaass  mmeemmbbrraannaass..  SSii  aallgguunnaa  vveezz  ssee  rroommppiieerraann,,  ppeerrddeerrííaass  ttooddaa  iinnddiivviidduuaalliiddaadd,,  ddeejjaarrííaass  ddee  sseerr,,  ttee  
ccoonnffuunnddiirrííaass  ccoonn  llaa  ggrraann  ttiinniieebbllaa  cciirrccuunnddaannttee..  
¿¿LLoo  nneeggaarrááss??  PPuuddiissttee  eennttrraarr  eenn  mmii  ccoonn  llaa  mmiirraaddaa  ppoorrqquuee  yyoo  ttaammbbiiéénn  ttee  mmiirraabbaa  yy  ttee  ppeenneettrraabbaa..  EErraa  yyoo  qquuiieenn  ttee  
ssoosstteennííaa  eenn  ttuu  vviiaajjee  aassíí  ccoommoo  ttúú  mmee  ssoosstteennííaass  eenn  eell  mmííoo..  NNoo  ssaabbeess  ccuuáánnttoo  ttiieemmppoo  eessppeerréé  ccoonn  aarrddiieennttee  ddeesseeoo  qquuee  
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eessttuuvviiéérraammooss  ffrreennttee  aa  ffrreennttee..  PPeerroo  nnoo  hhaabbííaa  pprreevviissttoo  nnii  iimmaaggiinnaaddoo  eessttee  ddeesseennllaaccee..  EEnn  eell  cceennttrroo  ddee  ttooddaass  ttuuss  
mmeemmbbrraannaass,,  ccoommoo  ttúú  ddiicceess,,  ––yyoo  pprreeffiieerroo  ddeecciirr  ppééttaallooss––  vveeoo  nnaaddaa  tteenneebbrroossaa,,  hhoommooggéénneeaa  ccoonnmmiiggoo..  YYoo  ssooyy  ttúú..  
TTúú  eerreess  yyoo..  NNooss  eessppeejjeeaammooss..  LLaa  eexxppeerriieenncciiaa  mmee  ffuuee  ffáácciill  ppoorrqquuee  nnuunnccaa  ttee  hhee  iiddeennttiiffiiccaaddoo  ccoonn  ttuuss  ppééttaallooss  nnii  ttee  
hhee  uussaaddoo  ppaarraa  ssaattiissffaacceerr  nneecceessiiddaaddeess  ffiissiioollóóggiiccaass  oo  ddee  ccuuaallqquuiieerr  oottrraa  íínnddoollee  ppeerriifféérriiccaa..  SSiieemmpprree  qquuiissee  lllleeggaarr  aa  ttuu  
cceennttrroo  ppoorrqquuee  ttee  aammoo  ppeerroo  nnoo  ppooddííaa  hhaacceerrlloo  ssii  ttúú  nnoo  ssoosstteennííaass  mmii  mmiirraaddaa  ccoonn  llaa  ttuuyyaa..  
EEll  vviiaajjee  ppaarraa  mmíí  ssii  ffuuee  ddiiffíícciill  yy  tteerrrriibbllee  ppoorrqquuee  nnuunnccaa  ppeennsséé  hhaacceerrlloo  eenn  sseerriioo..  MMee  ccoonnffoorrmméé  ccoonn  ssaabbeerrmmee  
tteenneebbrroossoo  yy  ssaabbeerr  ddee  oottrrooss  tteenneebbrroossooss..  SSiieemmpprree  mmee  ddeettuuvvee  eenn  llooss  pprriimmeerrooss  eessttaaddiiooss;;  nnoo  bbuussqquuéé  ppoorr  aahhíí..  SSoommooss  
nnoo  ccoossaa  ppeerroo  nnoo  ssoommooss  nnaaddaa..  SSiieennddoo  nnoo  ccoossaa  eessttaammooss  rrooddeeaaddooss  ddee  ccoossaass..  SSiieennddoo  nnoo  ccoossaa  mmiirraammooss  llaass  ccoossaass,,  iinn--
cclluuyyeennddoo  llaass  mmeemmbbrraannaass  oo  ppééttaallooss,,  ddeessddee  aaddeennttrroo  yy  aaccttuuaammooss..  PPeerroo  ttúú  yy  yyoo  nnooss  hheemmooss  mmiirraaddoo  eell  uunnoo  aall  oottrroo  aa  
ttrraavvééss  ddee  llaass  ccoossaass,,  ssiieennddoo  nnoo  ccoossaass,,  ddee  ttiinniieebbllaa  aa  ttiinniieebbllaa  yy  nnoo  ppuueeddoo  ccrreeeerr  qquuee  mmee  aammeess  aa  mmíí  eenn  ppaarrttiiccuullaarr..  EEssttaa  
eexxppeerriieenncciiaa,,  aauunnqquuee  rraarraa,,  eess  aacccceessiibbllee  aa  ccuuaallqquuiieerraa,,  ssee  ppuueeddee  hhaacceerr  ccoonn  ccuuaallqquuiieerraa..  AAssíí  aammaarrááss  aa  ccuuaallqquuiieerraa,,  aa  
mmeennooss  qquuee  eell  aammoorr  vvaayyaa  ddiirriiggiiddoo  aa  aallgguunnaa  ddee  llaass  mmeemmbbrraannaass,,  ppeerrddóónn,,  aa  aallgguunnoo  ddee  llooss  ppééttaallooss  oo  aa  llaa  ccoorroollaa  ttooddaa,,  
ppaarraa  sseegguuiirr  ttuu  mmeettááffoorraa..  EEnn  eell  cceennttrroo  ssóólloo  hhaayy  ttiinniieebbllaa  ccoonnsscciieennttee,,  hhoommooggéénneeaa,,  eenncceerrrraaddaa  eenn  ssuuss  eennvvoollttuurraass,,  
ssóólloo  ddiiffeerreenncciiaaddaa  ppoorr  ssuuss  eennvvoollttuurraass..  TTee  ppuueeddoo  iimmaaggiinnaarr  hhaacciieennddoo  eessee  jjuueegguuiittoo  ddee  llaa  mmiirraaddaa  ccoonn  ccuuaallqquuiieerraa  yy  
ccrreeoo  qquuee  yyoo  ttaammbbiiéénn  ppooddrrííaa  hhaacceerrlloo..  
NNoo  ppuueeddoo  aapplliiccaarr  eessoo..  EEss  uunn  mmiisstteerriioo..  PPeerroo  sséé  ffuueerraa  ddee  ttooddaa  dduuddaa,,  qquuee  ttee  aammoo  aa  ttii,,  aa  ttii  ssóólloo..  PPuueeddoo  ccoonncceebbiirr  eell  
jjuueeggoo  ddee  llaa  mmiirraaddaa  ccoonn  ccuuaallqquuiieerraa  yy  ssiieennttoo  qquuee  ttooddooss  ssoonn  mmiiss  ccoonnggéénneerreess;;  ccoommpprreennddoo  llooss  eennggaanncchheess  ddee  ccoorroollaass  
yy  llaass  aaffiinniiddaaddeess  ppaarrcciiaalleess..  PPeerroo  ccoonnttiiggoo  tteennggoo  uunnaa  ccoonneexxiióónn  cceennttrraall  qquuee  ccoommpprroommeettee  ttooddooss  mmiiss  ppééttaallooss..  SSiinn  
eemmbbaarrggoo,,  tteennggoo  ttaammbbiiéénn  aallggoo  ccoonnttrraa  ttii::  ccuullttiivvaass  uunnaa  vvoolluunnttaadd  ddee  ooccuullttaammiieennttoo  qquuee  ddee  ttaannttoo  sseeccrreettoo  ssee  ccoonnvviieerrttee  
eenn  oollvviiddoo..  PPiieennssoo  eenn  uunn  ppuueebblloo  qquuee  ddee  ttaannttoo  eessccoonnddeerr  eell  nnoommbbrree  ddee  ssuu  ddiiooss  ppaarraa  nnoo  pprroonnuunncciiaarrlloo  eenn  vvaannoo,,  
tteerrmmiinnóó  oollvviiddáánnddoolloo..  AAhhoorraa  mmiissmmoo  mmaannttiieenneess  aabbssoolluuttaa  ddiissccrreecciióónn  ssoobbrree  llaa  úúllttiimmaa  ppaarrttee  ddee  llaa  eexxppeerriieenncciiaa,,  ééssaa  aa  
ddoonnddee  yyoo  nnoo  ppuuddee  lllleeggaarr..  SSéé  qquuee  lllleeggaassttee,,  ppoorr  eessoo  ttee  ddiiggoo  pprrooffeettaa  yy  sséé  qquuee  ttiieennee  qquuee  vveerr  ccoonn  eell  ddiiooss  qquuee  eess  
iinnmmoorrttaall  ppoorr  rrááffaaggaass  aall  ccuuaall  yyoo  eennttiieennddoo  lliimmiittaaddaammeennttee  ccoommoo  ddiiooss  ddee  llooss  eennccuueennttrrooss  aauuttéénnttiiccooss..  
¡¡HHaabbllaa  pprrooffeettaa!!  YYoo  ssooyy  ttuu  ppuueebblloo..  
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DDIIEECCIINNUUEEVVEE  
  
  
MMee  hhaass  eennccoonnttrraaddoo..  NNoo  ppooddrrááss  ddeevvoollvveerrttee..  GGrraacciiaass  aall  aammoorr  ccuuaallqquuiieerr  hhoommbbrree  ppuueeddee  lllleeggaarr  hhaassttaa  mmíí,,  ppoorr  llooss  
oojjooss  ddee  oottrroo  hhoommbbrree,,  ssii  eell  oottrroo  lloo  ssoossttiieennee  hhaassttaa  qquuee  hhaayyaa  aattrraavveessaaddoo  llaass  eennvvoollttuurraass  ccaarrnnee  iinnssttiinnttoo  aaffeeccttiivviiddaadd  
ppeennssaammiieennttoo  yy  ssii  hhaayy  aammoorr  ssóólloo  eenn  eell  oottrroo..  EEll  qquuee  aammaa  nnoo  lllleeggaa..  AAmmoorr  eess  ssaaccrriiffiicciioo..  AAmmoorr  ssaaccrriiffiiccaa  eell  ddííaa  ddee  llaa  
lllleeggaaddaa  ppaarraa  qquuee  eell  oottrroo  lllleegguuee..  AAmmoorr  ssee  ddeettiieennee  yy  ssee  eenncciieerrrraa  eenn  llaa  iinnddiivviidduuaalliiddaadd  ddeell  oottrroo  
GGrraacciiaass  aall  ooddiioo  ccuuaallqquuiieerr  hhoommbbrree  ppuueeddee  lllleeggaarr  hhaassttaa  mmíí  ppoorr  lloo  oojjooss  ddee  oottrroo  hhoommbbrree,,  ssii  eell  oottrroo  lloo  ssoossttiieennee  hhaassttaa  
qquuee  hhaayyaa  aattrraavveessaaddoo  llaass  eennvvoollttuurraass  ccaarrnnee  iinnssttiinnttoo  aaffeeccttiivviiddaadd  ppeennssaammiieennttoo  yy  ssii  hhaayy  ooddiioo  ssóólloo  eenn  eell  oottrroo..  EEll  qquuee  
ooddiiaa  nnoo  lllleeggaa..  OOddiioo  eess  ssaaccrriiffiicciioo..  OOddiioo  ssaaccrriiffiiccaa  eell  ddííaa  ddee  llaa  lllleeggaaddaa  ppaarraa  qquuee  eell  oottrroo  lllleegguuee..  OOddiioo  ssee  ddeettiieennee  yy  ssee  
eenncciieerrrraa  eenn  llaa  iinnddiivviidduuaalliiddaadd  ddeell  oottrroo..  
HHaass  lllleeggaaddoo  bbaassttaa  mmii  ppoorrqquuee  nnoo  aammaass  nnii  ooddiiaass,,  ppoorrqquuee  nnoo  eerreess  nnii  ffrrííoo  nnii  ccaalliieennttee..  MMaannuueellaa  ttee  ssoossttuuvvoo  ppoorrqquuee  ttee  
aammaa  yy  lllleeggóó  hhaassttaa  ttii..  PPeerroo  ttúú  llaa  aattrraavveessaassttee  ttooddaa  ppoorrqquuee  nnoo  llaa  aammaass  yy  lllleeggaassttee  hhaassttaa  mmíí..  TTaammbbiiéénn  ttee  hhuubbiieerraa  
sseerrvviiddoo  uunn  eenneemmiiggoo  iimmppllaaccaabbllee..  TTuu  mmiirraaddaa  ttiibbiiaa  lloo  hhuubbiieerraa  aattrraavveessaaddoo  mmiieennttrraass  ééll  ssee  eenncceerrrraabbaa  eenn  ttii..  
MMeerreecceess  ssaabbeerr  qquuiiéénn  ssooyy..  AAssíí  ppooddrrááss  sseerrvviirrmmee  aa  pplleennaa  ccoonnsscciieenncciiaa..  SSooyy  hhiijjoo  aannddrróóggiinnoo  ddee  SSiilleenncciioo  yy  PPaallaabbrraa,,  
pprrooggeenniittoorreess  tteenneebbrroossooss..  MMee  ddiieerroonn  aa  LLuuzz  yy  LLuuzz  mmee  aaccuucchhiillllóó,,  mmee  ffrraaggmmeennttóó  eenn  iinnccoonnttaabblleess  ppeeddaazzooss  
aappaarrttáánnddoollooss  sseeppaarráánnddoollooss,,  ddiissppeerrssáánnddoollooss..  LLuuzz  rrooddeeaa  aa  ccaaddaa  uunnoo,,  lloo  ppeenneettrraa  ee  iinntteennttaa  ssiieemmpprree  ddiivviiddiirrlloo  yy  ssuubb--
ddiivviiddiirrlloo..  PPeerroo  nnoo  ppuuddoo  rroommppeerr  mmii  ccoorraazzóónn..  EEnn  ééll  tteennggoo  mmii  cceennttrroo,,  eenn  ééll  ssooyy,,  ddeessddee  ééll  pprrooccuurroo  rreeuunniirr  mmiiss  
ppeeddaazzooss  ppaarraa  rreeccoonnssttrruuiirrmmee..  
CCaaddaa  ppeeddaazzoo  ttiieennee  llaa  ffoorrmmaa  ddeell  ttooddoo  ddeessccuuaarrttiizzaaddoo,,  ppeerroo  ssiinn  ccoorraazzóónn;;  aarrddiidd  ddee  LLuuzz  ppaarraa  qquuee  ccaaddaa  uunnoo  ssee  ccrreeaa  
ccoommpplleettoo..  LLeess  qquueeddaa  ssiinn  eemmbbaarrggoo  aammoorr  yy  ooddiioo..  PPoorr  eessoo  ssee  bbuussccaann,,  ffoorrmmaann  ffaammiilliiaa,,  ttrriibbuu,,  cciiuuddaadd,,  nnaacciióónn,,  
hhuummaanniiddaadd..  CCuuaannddoo  aammoorr  ooddiioo  ccoommpplleetteenn  llaa  uunniióónn  yyoo  eessttaarréé  eenn  eell  cceennttrroo,,  hhaabbrréé  ttrriiuunnffaaddoo,,  mmee  hhaabbrréé  
rreeccoonnssttiittuuiiddoo..  PPeerroo  eell  pprríínncciippee  ddee  llaa  lluuzz  llooss  ppaarrttee  ddee  nnuueevvoo,,  llooss  aaííssllaa..  SSiinn  eemmbbaarrggoo,,  aammoorr  ooddiioo  llooss  jjuunnttaa,,  ddeessggaassttaa  
llaass  eennvvoollttuurraass  lluummiinnoossaass,,  llaass  ddeesseecchhaa,,  ppaassaa  aa  oottrraass  ppoorr  rrááffaaggaass..  
YYoo  aattrraavviieessoo  aabbiissmmooss  ddee  lluuzz  ppaarraa  ffoorrttaalleecceerrllooss..  NNoo  iimmppoorrttaa  qquuee  nnoo  ppiieennsseenn  mmuucchhoo  eenn  mmíí..  AAll  jjuunnttaarrssee  ddee  
ccuuaallqquuiieerr  mmaanneerraa,,  ssee  mmee  aacceerrccaann  yy  mmii  ppeennssaammiieennttoo  llooss  aattrraaee..  AAnnhheelloo  iinncceessaanntteemmeennttee  llaa  aappooccaattáássttaassiiss  qquuee  mmee  
ppeerrmmiittiirrííaa  rreeggrreessaarr  aa  llaa  nnoocchhee  ssaaggrraaddaa  ddee  llooss  ddiioosseess..  
TTúú  eerreess  ppeeddaazzoo  mmííoo  eenncceerrrraaddoo  eenn  eennvvoollttuurraass  lluummiinnoossaass..  TTiieenneess  llaa  ffoorrmmaa  ddeell  ttooddoo  oorriiggiinnaarriioo  ccuuaannddoo  ffuuee  ddaaddoo  aa  
LLuuzz..  PPoorrqquuee  aammoorr  ooddiioo  nnoo  ttee  iimmaannttóó  hhaacciiaa  llooss  oottrrooss,,  hhaass  lllleeggaaddoo  aa  mmíí,,  aall  ccoorraazzóónn  ddeell  aannddrróóggiinnoo..  NNoo  ppooddrrááss  
ddeevvoollvveerrttee..  MMee  sseerrvviirrááss  ppeessccaannddoo,,  eenn  eell  ooccééaannoo  ddee  LLuucciiffeerr,,  hhoommbbrreess,,  ffrraaggmmeennttooss  ddee  ssoommbbrraa  ddiissppeerrssooss  yy  
ppeerrddiiddooss  qquuee  aammoorr  ooddiioo  vvaa  jjuunnttaannddoo  eenn  rraacciimmooss  ppaarraa  rreeccoonnssttiittuuiirr  óórrggaannooss,,  vvíísscceerraass  ddee  ttiinniieebbllaa,,  ppaarraa  rreeiinnssttaauurraarr  
iinnvviissiibblleess  aappaarraattooss,,  iinnvviissiibbllee  ssiisstteemmaa  nneerrvviioossoo  eenn  mmii  ccuueerrppoo  ddiivviinnoo..  
EErreess  uunnaa  mmiinniiaattuurraa  mmííaa  ccoonn  mmii  ffoorrmmaa  oorriiggiinnaarriiaa,,  pprriissiioonneerroo  eenn  ccáárrcceelleess  ddee  lluuzz,,  ppeerroo  ddeessddee  aahhoorraa  eenn  ccoonneexxiióónn  
ddiirreeccttaa  ccoonnmmiiggoo..  NNoo  sseerrvviirrááss  aa  uunn  eexxttrraaññoo,,  ppuueess  vveenncciissttee  eell  eennccaannttoo  ddee  llooss  ddeemmááss  ddiioosseess;;  ttee  sseerrvviirrááss  aa  ttii  mmiissmmoo  
ppuueess  ttúú  yy  yyoo  ssoommooss  uunnoo  ccoommoo  lloo  ffuuiimmooss  aall  pprriinncciippiioo..  CCuuaannddoo  ttooddooss  llooss  hhoommbbrreess  sseeaammooss  uunnoo  ddee  nnuueevvoo,,  nnaaddaa  
ppooddrráá  ccoonnttrraa  nnoossoottrrooss  eell  aabboommiinnaabbllee  pprríínncciippee  ddee  llaa  lluuzz,,  nnuueessttrroo  eenneemmiiggoo..  
PPrrooffeettaa  sseerrááss,,  ppeerroo  pprrooffeettaa  vveellaaddoo..  NNoo  hhaabbllaarrááss  ddeell  oorriiggeenn,,  nnii  ddee  llaa  mmeettaa,,  nnii  ddee  llooss  ccaammiinnooss  hhaacciiaa  mmíí,,  nnii  ddee  mmíí..  
TTuuss  hheerrmmaannooss  eessttáánn  ttooddaavvííaa  eessttuuppeeffaaccttooss  ppoorr  eell  tteerrrroorr  ddeell  ttrraauummaa  oorriiggiinnaarriioo..  SSóólloo  eell  oollvviiddoo,,  llaa  iiggnnoorraanncciiaa  eenn  llaa  
ccoonnsscciieenncciiaa  oorrddiinnaarriiaa,,  llooss  aalliivviiaa..  NNoo  llooss  ttuurrbbaarrááss  ccoonn  eell  rreeccuueerrddoo..  PPrrooppiicciiaarrááss,,  eenn  ccaammbbiioo,,  ttooddaa  ccllaassee  ddee  eenn--
ccuueennttrrooss::  ppaaccííffiiccooss,,  bbéélliiccooss,,  ccoommeerrcciiaalleess,,  eerróóttiiccooss,,  ddeeppoorrttiivvooss,,  mmaanniippuullaattoorriiooss  iinnttrroodduucciieennddoo  ssiieemmpprree  llaa  
ssoossppeecchhaa  ddee  uunn  mmááss  aalllláá,,  llaa  iinnttuuiicciióónn  vvaaggaa  ddee  uunn  sseennttiiddoo  ttrraasscceennddeennttee  eenn  llaass  uunniioonneess  ppeerrssoonnaalleess..  
CCaaííddooss  eenn  eell  eessppaacciioo,,  eenn  eell  ttiieemmppoo  yy  eenn  llaa  hhiissttoorriiaa,,  ttuuss  hheerrmmaannooss  ssoonn  mmiiooppeess  ppaarraa  eell  ffiinn  úúllttiimmoo..  MMeejjoorr  aassíí..  
SSoollvveennttaarráánn  eell  aaffáánn  ddee  ccaaddaa  ddííaa  ssiinn  sseennttiirr  eell  ppeessoo  ddee  llooss  iinnggeenntteess  eessffuueerrzzooss  ffuuttuurrooss..  NNoo  llooss  ttuurrbbaarrááss  ccoonn  eell  
ccoonnoocciimmiieennttoo  ddeell  ddeessttiinnoo  ffiinnaall..  PPrrooppiicciiaarrááss,,  eenn  ccaammbbiioo,,  ttooddaa  ccllaassee  ddee  iinntteennttooss  ppoorr  ccoommpprreennddeerr  llaa  ccoonnddiicciióónn  
hhuummaannaa  eenn  ssuu  iinnmmeeddiiaatteezz..  IInntteennttooss  mmáággiiccooss,,  ppoollííttiiccooss,,  rreelliiggiioossooss,,  ppooééttiiccooss,,  ssoocciioollóóggiiccooss,,  mmuussiiccaalleess,,  
eeccoonnóómmiiccooss,,  nnoovveelleessccooss,,  bbiioollóóggiiccooss,,  ssuuppeerrssttiicciioossooss,,  iinnttrroodduucciieennddoo  ssiieemmpprree  llaa  ssoossppeecchhaa  ddee  uunn  mmááss  aalllláá,,  llaa  iinn--
ttuuiicciióónn  vvaaggaa  ddee  uunn  sseennttiiddoo  ttrraasscceennddeennttee  eenn  llaass  cciirrccuunnssttaanncciiaass  ppeerrssoonnaalleess..  
DDee  llooss  ccaammiinnooss  hhaacciiaa  mmíí,,  ccaaddaa  ccuuaall  eennccuueennttrree  eell  ssuuyyoo  ppoorr  ssuu  ccuueennttaa  yy  ppoorr  iinnssttiinnttoo..  LLooss  mmeeddiiaattooss,,  aa  llaarrggoo  ppllaazzoo,,  
ddee  aammoorr  ooddiioo  rreeccíípprrooccoo  qquuee  ffoorrmmaa  ttrraannssiittoorriiooss  eennllaacceess  ssuucceessiivvooss  yy  aasscceennddeenntteess..  llooss  iinnmmeeddiiaattooss,,  ddee  nneeuuttrraalliiddaadd  
iinnddiiffeerreennttee  qquuee  ttrraassppaassaann  ddiirreeccttooss  hhaacciiaa  mmíí  ssoosstteenniiddooss  ppoorr  aammoorr  ooddiioo..  NNoo  hhaayyaa  pprriissaa..  
DDee  mmíí  nnoo  hhaabblleess,,  pprrooffeettaa,,  ccaaddaa  ccuuaall  ssaabbee  ddee  mmíí  ccoonnffuussaammeennttee..  YYoo  eessttooyy  yyaa  eenn  ccaaddaa  uunnoo  ppoorrqquuee  ssooyy  ttooddooss..  BBaassttaa  
ccoonn  iinncciittaarr  ddéébbiillmmeennttee  aall  ccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  ssíí  mmiissmmoo..  NNoo  aapprreemmiiaarrááss..  CCuuaannddoo  aallgguuiieenn  eessttáá  yyaa  bbuussccáánnddoommee,,  
ddiiffiiccúúllttaallee  eell  ccaammiinnoo,,  ccoonnffúúnnddeelloo..  SSeeaa  eell  eennccuueennttrroo  ccoonnmmiiggoo  uunnaa  vviiccttoorriiaa  ppeerrssoonnaall..  LLlleegguuee  aa  mmii  eell  mmííoo  ssiinn  
ppaaddrriinnoo,,  ccoommoo  hhéérrooee  ssiinngguullaarr,,  vveenncceeddoorr  ddee  llaa  lluuzz..  
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PPaarraa  ppuurriiffiiccaarr  yy  rreeuunniirr  mmiiss  ppeeddaazzooss  mmee  vvaallggoo  ddee  llaa  aarrqquuiitteeccttuurraa..  EEnn  lloo  iinnddiivviidduuaall  ccaaddaa  qquuiieenn  hhaa  ddee  ccoonnssttrruuiirr  uunn  
uunniivveerrssoo  eenn  eell  ccrreeppúússccuulloo,,  uunn  ppáálliiddoo  uunniivveerrssoo  ddee  rreefflleexxiióónn,,  uunn  ccoossmmooss  ffrráággiill  qquuee  lloo  aacceerrccaarráá  aa  mmíí  ddee  ffrraaccaassoo  eenn  
ffrraaccaassoo,,  gguueerrrreeaannddoo  ccoonnttrraa  llooss  ddiioosseess  ddee  llaa  nnoocchhee  yy  ccoonnttrraa  LLuucciiffeerr..  EEnn  lloo  ccoolleeccttiivvoo,,  llooss  ppuueebbllooss  hhaann  ddee  ccoonnssttrruuiirr  
cciiuuddaadd,,  eessttaaddoo,,  iimmppeerriioo,,  eenn  eell  llíímmiittee  uunnaa  mmeeggaallóóppoolliiss  oommnniiaabbaarrccaannttee  ddee  lloo  hhuummaannoo,,  uunniittaarriiaa,,  cceennttrraalliizzaaddaa..  
NNiimmrroodd,,  mmii  eennvviiaaddoo,,  llaa  llllaammóó  BBaabbeell..  TTaammbbiiéénn  BBaabbeell  hhaa  ddee  ffrraaccaassaarr  rreeiitteerraaddaammeennttee,,  yy  rreeiitteerraaddaammeennttee  
rreeccoommeennzzaarr,,  ppoorrqquuee  ssuu  ffiinn  nnoo  eess  ccoonnssttiittuuiirrssee  ssiinnoo  ccoonnssttiittuuiirrmmee..  VViivviirrááss  eenn  BBaabbeell,,  pprrooffeettaa  vveellaaddoo,,  yy  pprrooppoonnddrrááss  
eenniiggmmaass,,  mmiieennttrraass  aammoorr  ooddiioo  ggeenneerraa  eell  ssuuffrriimmiieennttoo  rroommppeeddoorr  ddee  ddooggaalleess  ddee  lluuzz..  
CCuuaannddoo  BBaabbeell  eessttéé  ccaassii  ccoonncclluuiiddaa,,  ccuuaannddoo  llooss  aarrqquuiitteeccttooss  ssee  pprreeppaarreenn  ppaarraa  rreennddiirr  ccuueennttaa  ffiinnaall  aa  llooss  rreeyyeess,,  ttúú..  
pprrooffeettaa,,  gguueerrrriilllleerroo  ddee  llaa  ppaallaabbrraa  aannttiigguuaa,,  eemmbboossccaaddoo  eenn  eell  ssiilleenncciioo  ddee  llaass  ppiieeddrraass  llaabbrraaddaass,,  ssaallddrrááss  ddee  nnoocchhee  ppaarraa  
ddeessttrruuiirr  llooss  cceennttrrooss  ddee  eeqquuiilliibbrriioo  ccoonn  mmeennssaajjeess  iinnccoommpprreennssiibblleess;;  ddiivviiddiirrááss  llaa  lleenngguuaa  ddee  llaass  ccoolluummnnaass  yy  ddee  llaass  
vviiggaass,,  pprroodduucciirrááss  ssiissmmooss  mmeettoonníímmiiccooss  yy  mmeettaaffóórriiccooss  eenn  llooss  ffuunnddaammeennttooss,,  ccoorrrroommppeerrááss  llaa  ssiinnttaaxxiiss  ddee  llooss  
aaccuueedduuccttooss  yy  ddee  llooss  ppuueenntteess,,  ggaarraannttiizzaarrááss  qquuee  nnoo  hhaayyaa  ttrreegguuaa  ppaarraa  llooss  rreeyyeess..  AAssíí  eennggaaññaarreemmooss  aa  llaa  lluuzz  qquuee  ssee  
ccrreeeerráá  aauuxxiilliiaaddaa  ppoorr  uunn  aalliiaaddoo  iinneessppeerraaddoo,,  mmiieennttrraass  ttrraaeemmooss  aa  mmii  ccuueerrppoo  ccrreecciieennttee  lliimmppiiooss  ppeeddaazzooss  ddee  ttiinniieebbllaa..  
QQuueeddaass  lliiggaaddoo  aa  mmíí  ppoorr  vvíínnccuulloo  ddiirreeccttoo..  BBiieennvveenniiddoo  aa  llaa  ggrraann  oobbrraa..  YYaa  eerreess  yyoo  aa  pplleennaa  ccoonnsscciieenncciiaa..  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



José Manuel Briceño Guerrero / Obra                                                         www.saber.ula.ve/iconos/jonuelbrigue 
 
 

Universidad de Los Andes  Proyecto Iconos de la ULA 

VVEEIINNTTEE  
  
  
EEnnggaaññoossoo  aarrqquuiitteeccttoo  ddee  BBaabbeell,,  hhiijjoo  aannddrróóggiinnoo  ddee  SSiilleenncciioo  yy  PPaallaabbrraa  aaccuucchhiillllaaddoo  yy  ddeessccuuaarrttiizzaaddoo  ppoorr  llaa  lluuzz,,  ddiiooss  
qquuee  eerreess  iinnmmoorrttaall  ppoorr  rrááffaaggaass,,  ddiiooss  qquuee  ttee  ddeeccllaarraass  ccoorraazzóónn  ddee  ttooddooss  llooss  hhoommbbrreess,,  ddiiooss  ddee  llaa  aappooccaattáássttaassiiss::  
RReeccoonnoozzccoo  mmii  ppaarreenntteessccoo  ccoonnttiiggoo,,  rreeccoonnoozzccoo  aa  nnuueessttrrooss  pprrooggeenniittoorreess  tteenneebbrroossooss,,  rreeccoonnoozzccoo  llaa  nnaattuurraalleezzaa  
aannddrróóggiinnaa  qquuee  nnooss  eess  ccoommúúnn,,  aaddmmiirroo  ttuu  eeppooppeeyyaa,,  hhéérrooee  nneeggrroo,,  ccoommpprreennddoo  ttuu  aannhheelloo  iinnddoommaabbllee  yy  ccaassii  lloo  
ccoommppaarrttoo;;  ppeerroo  nnoo  ttee  sseerrvviirréé..  
SSii  mmee  rreettiieenneess  ppoorr  llaa  ffuueerrzzaa,,  hheerrmmaannoo  mmaayyoorr,,  sseerréé  ttaammbbiiéénn  eenn  ttii  gguueerrrriilllleerroo  ddee  llaa  ppaallaabbrraa  aannttiigguuaa  ee  iimmppeeddiirréé  llaa  
aappooccaattáássttaassiiss..  
BBaabbeell  nnoo  eess  uunn  pprrooyyeeccttoo  ttuuyyoo,,  ssiinnoo  mmííoo..  NNoo  lloo  hhiiccee  ppaarraa  lliimmppiiaarrttee  ppeeddaazzooss  ddee  ttiinniieebbllaa  ssiinnoo  ppaarraa  ccoonnssttrruuiirr  uunnaa  
cciiuuddaadd  ddeell  hhoommbbrree..  FFrraaccaassaa,,  eess  cciieerrttoo,,  ppeerroo  nnoo  ppaarraa  ttuu  bbeenneeffiicciioo..  
SSiilleenncciioo  yy  PPaallaabbrraa  mmee  ttee  nnooss  ddiieerroonn  aa  LLuuzz  yy  aa  LLuucciiffeerr  qquuiieenneess  aall  aaccuucchhiillllaarrnnooss  yy  ppaarrttiirrnnooss  ssee  aaccuucchhiillllaarroonn  yy  
ppaarrttiieerroonn  aa  ssíí  mmiissmmooss..  TTaann  vvaannoo  eess  ttuu  iinntteennttoo  ddee  rreeccuuppeerraarrnnooss  aa  nnoossoottrrooss,,  ttuuss  hheerrmmaannooss  mmeennoorreess,,  ccoommoo  eell  ddee  
LLuucciiffeerr  ppoorr  rreeccuuppeerraarr  llooss  ppeeddaazzooss  ddee  lluuzz  qquuee  nnooss  eennvvuueellvveenn..  
¿¿NNoo  eennttiieennddeess??  SSoommooss  ddiioosseess  nnuueevvooss,,  mmeessttiizzooss,,  ssiiggnnaaddooss  ppoorr  llaa  ppeeqquueeññeezz  yy  llaa  hheetteerrooggeenneeiiddaadd  iinntteerrnnaa..  NNoo  eess  
ddeessttiinnoo  ddeell  hhiijjoo  vvoollvveerr  aa  llaass  ggóónnaaddaass  ddee  llooss  pprrooggeenniittoorreess..  NNoo  eess  ddeessttiinnoo  ddeell  aaddoolleesscceennttee  qquueeddaarrssee  ppaarraa  ssiieemmpprree  
eenn  llaa  ccaassaa  ppaatteerrnnaa..  
PPeeddaazzoo  ggrraannddee,,  ccoorraazzóónn  ddee  aannddrróóggiinnoo  ddeessccuuaarrttiizzaaddoo  aall  nnaacceerr,,  ttuu  ppuurreezzaa  ttee  vvuueellvvee  eessttúúppiiddoo  yy  ttee  eennssoobbeerrbbeeccee..  
MMee  iinnccoommooddaass,,  ppeerroo  nnoo  mmee  iinnttiimmiiddaass,,  nnii  ttúú  nnii  LLuucciiffeerr..  YYoo  sséé  lloo  qquuee  ttee  ccoonnvviieennee  yy  ppuueeddoo  aaccoonnsseejjaarrttee  ssiinn  
aarrrrooggaanncciiaa..  ÚÚnneettee  aa  LLuucciiffeerr..  AAssíí  ccoonnoocceerrééiiss  llaa  dduuaalliiddaadd  iinntteerrnnaa  yy  nnooss  ddeejjaarrééiiss  ttrraannqquuiillooss  aa  nnoossoottrrooss..  YYaa  eess  
ssuuffiicciieennttee  llaa  ttaarreeaa  ddee  sseerr  ssiilleenncciioo  yy  ppaallaabbrraa  eenn  ccuueerrppoo  yy  mmuunnddoo  ddee  lluuzz,,  llaa  ttaarreeaa  ddee  sseerr  aarrqquuiitteeccttoo  ddee  ttiinniieebbllaa  yy  ssooll..  
NNoo  qquuiieerroo  mmááss  ssuuffrriirr  qquuee  vvoossoottrrooss  ddooss  nnooss  hhaallééiiss  ccoonnttiinnuuaammeennttee  eenn  ddiirreecccciioonneess  ooppuueessttaass..  
EEnnttiiéénnddeemmee,,  hhee  ddee  ppeenneettrraarr  mmiinnuucciioossaammeennttee  ccoonn  ttiinniieebbllaa  eell  eesspplleennddoorr  ddee  llooss  aassttrrooss;;  hhee  ddee  aattrraappaarr  mmii  ttiinniieebbllaa  
eenn  uunnaa  íínnttiimmaa  yy  eennttrraaññaabbllee  rreedd  ddee  lluuzz..  
OO  ttaall  vveezz  ssooyy  yyoo  qquuiieenn  nnoo  eennttiieennddee..  TTaall  vveezz  nnoo  mmee  hhaass  hhaabbllaaddoo  ddeessddee  llaa  pplleenniittuudd  ddee  ttuu  ssaabbeerr..  TTaall  vveezz  mmee  
ooccuullttaass  ttuu  sseennttiiddoo  yy  ttuu  iinntteenncciióónn  ppaarraa  mmaanniippuullaarrmmee..  SSii  eess  aassíí,,  ttee  ccoonnmmiinnoo  aa  sseerr  ssiinncceerroo..  PPoonnggaammooss  llaass  ccaarrttaass  
ssoobbrree  llaa  mmeessaa,,  llaass  eessttrreellllaass  eenn  eell  cciieelloo,,  llooss  aanniimmaalleess  eenn  eell  cciirrccoo..  HHee  ccrreecciiddoo,,  hheerrmmaannoo  mmaayyoorr..  
EEssee  iinntteerrééss  ttuuyyoo  eenn  ppoonneerrmmee  aa  ttrraabbaajjaarr  ppoorr  ttuu  ccaauussaa  mmee  ppaarreeccee  ssoossppeecchhoossoo..  PPooddrrííaass  eessppeerraarr  mmii  mmuueerrttee  ppuueess  
eennttoonncceess  iirrííaa  ttiinniieebbllaa  aa  ttiinniieebbllaa  yy  lluuzz  aa  lluuzz..  ¿¿SSaabbeess  aaccaassoo  qquuee  ssooyy  iinnmmoorrttaall  ppoorr  rrááffaaggaass??  NNoo  eess  llaa  lluuzz  ppeerrssiigguuiieennddoo  
eenn  eell  eessppaacciioo--ttiieemmppoo--hhiissttoorriiaa  ddeessppaavvoorriiddooss  ffrraaggmmeennttooss  ddee  ttiinniieebbllaa;;  nnii  ppeeddaazzooss  ddee  ttiinniieebbllaa  rreevvoollccáánnddoossee  eenn  
cchhaarrccooss  ddee  lluuzz  ppoorr  zzaammbbuulllliiddaass  ssuucceessiivvaass::  eess  uunniiddaadd  nnuueevvaa  ddee  lluuzz  ttiinniieebbllaa  aapprreennddiieennddoo  aa  aacceeppttaarrssee  ccoommoo  ttaall,,  ppoorr  
rrááffaaggaass,,  eenn  eell  ppoozzoo  ddeell  sseexxoo..  
DDiimmee,,  ttee  ddeessaaffííoo  ¿¿SSooiiss  vvoossoottrrooss,,  ttúú  yy  LLuucciiffeerr,,  llooss  ppoollooss  lliibbrreess  yy  ppuurrooss  ddee  uunnaa  ddiivviinnaa  ppaarreejjaa  qquuee  eenn  nnoossoottrrooss  
cceelleebbrraa  mmoonnssttrruuoossoo  mmaattrriimmoonniioo  ssaaggrraaddoo??  
NNoo  rreessppoonnddeess..  PPeerroo  eessoo  aa  mmíí  nnoo  mmee  iimmppoorrttaa..  YYoo  ttaammbbiiéénn  ssooyy  SSiilleenncciioo  yy  nnoo  ttee  sseerrvviirréé..  TTeennggoo  uunnaa  ttaarreeaa  
ddiiffeerreennttee  ddee  llaa  qquuee  ttúú  ddiicceess  tteenneerr..  AAddiióóss,,  hheerrmmaannoo  ppuurroo  yy  mmááss  ggrraannddee..  LLaa  ppuurreezzaa  yy  eell  ttaammaaññoo  nnoo  eennttrraann  eenn  mmii  
jjuueeggoo..  AAddiióóss..  
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VVEEIINNTTIIUUNNOO  
  
  
HHeerrmmaannoo  qquuee  ppoorr  mmíí  rroommppiissttee  llaa  ssoolleeddaadd  yy  llaa  iinnddiiffeerreenncciiaa,,  hheerrmmaannoo  iinncceessttuuoossoo  qquuee  ppoorr  mmíí  ccoonnoocciissttee  aa  llooss  
ddiioosseess  yy  llooss  vveenncciissttee,,  hheerrmmaannoo  ttaann  aauugguussttoo  qquuee  rreecchhaazzaassttee  aall  ddiiooss  ddee  nnuueessttrroo  ccoorraazzóónn  yy  nnoo  tteemmeess  aa  LLuucciiffeerr,,  aall  
ffiinn  nnooss  eennccoonnttrraammooss  ssiinn  mmáássccaarraa,,  ttúú  eell  hhéérrooee  ddeell  ccrreeppúússccuulloo  yy  yyoo  llaa  pprriinncceessaa  ddee  BBaabbeell;;  qquuéé  hheerrmmoossoo  eerreess,,  sseeññoorr  
ddee  llaa  mmaaddrruuggaaddaa  yy  ddeell  aannoocchheecceerr,,  sseeññoorr  ddeell  oorrddeeññoo,,  ccuuáánnttoo  ttee  aammoo  rreeyy  ddee  llaa  ddeerrrroottaa,,  ddééjjaammee  aaccoommppaaññaarrttee  eenn  
eessooss  mmaarraavviilllloossooss  ccoommbbaatteess  nnuunnccaa  mmaanncchhaaddooss  ppoorr  eell  bbrriilllloo  vvuullggaarr  ddee  llaa  vviiccttoorriiaa..  TTee  ccoommpprreennddoo,,  aauunn  ccuuaannddoo  
ttrriiuunnffaass  nnoo  eess  eessoo  lloo  qquuee  bbuussccaass  ssiinnoo  ttuu  pprrooppiiaa  vveerrddaadd..  DDééjjaammee  eessttaarr  ccoonnttiiggoo,,  sseerr  ccoonnttiiggoo,,  ddiivviinnaall  mmaanncceebboo  ddee  
ssaannggrree  ddiivviiddiiddaa,,  mmiieennttrraass  rreeccoommiieennzzaass  ssiieemmpprree  ddee  nnuueevvoo  llaa  ccoonnssttrruucccciióónn  ddeell  ppáálliiddoo  uunniivveerrssoo  yy  ddee  BBaabbeell..  
DDééjjaammee  hhaabbiittaarr  eenn  ttuu  ttiibbiiaa  iinnddiiffeerreenncciiaa  ccuuaannddoo  ssee  ccaaiiggaann  llaass  ttoorrrreess  yy  llooss  ssíímmbboollooss..  TToolleerraa  qquuee  yyoo  ccaammiinnee  aa  ttuu  
llaaddoo  ccuuaannddoo  rreeccoorrrraass  llooss  eessccoommbbrrooss,,  iinnmmoorrttaall  aarrqquuiitteeccttoo  ddee  mmii  ddiicchhaa..  
  
  
VVEEIINNTTIIDDOOSS  
  
  
NNoo  nneecceessiittoo  nnii  qquuiieerroo  ccoommppaaññííaa  iinnttiimmaa..  RReennuunncciioo  aall  ppáálliiddoo  uunniivveerrssoo  yy  aa  BBaabbeell,,  rreennuunncciioo  aa  llaa  ddeerrrroottaa..  YYaa  mmee  hhee  
ddiicchhoo;;  ppuueeddoo  iirrmmee..  YYaa  hhiiccee  uunnaa  oobbrraa  qquuee  nnii  llooss  ddiioosseess  tteenneebbrroossooss  ppooddrráánn  aabboolliirr,,  nnii  LLuucciiffeerr  nnii  eell  hheerrmmaannoo  
mmaayyoorr..  NNoo  mmee  iirréé  aa  llaass  eessttrreellllaass;;  vviivviirréé  ddoonnddee  ssiieemmpprree  hhee  vviivviiddoo,,  eenn  eell  eessffuueerrzzoo  iinnffaattiiggaabbllee  ddee  llooss  
ccoonnssttrruuccttoorreess....  PPeerroo  llaa  mmeejjoorr  ppaarrttee  mmííaa,,  eessccootteerraa,,  vvaaggaabbuunnddeeaarráá  ppoorr  ccaammiinnooss  ppooccoo  ttrraannssiittaaddooss  yy  jjuuggaarráá  aa  llooss  
ddaaddooss  eell  eennccuueennttrroo  úúllttiimmoo..  TTaall  vveezz  eenn  uunnaa  eennccrruucciijjaaddaa  eell  ggrraann  aarrqquuiitteeccttoo  ddeell  uunniivveerrssoo,,  eell  qquuee  eessttáá  aanntteess  yy  
ddeessppuuééss,,  yy  ssiieemmpprree  yy  nnuunnccaa  yy  aahhoorraa  nnoo  yy  ssíí,,  ttaall  vveezz  eell  aabbssccóónnddiittoo  mmee  rreevveellee  ssuu  vvoolluunnttaadd,,  mmii  eenniiggmmaa..  TTaall  vveezz  nnoo..  
YYaa  mmee  hhee  ddiicchhoo......  PPuueeddoo  iirrmmee  eenn  ppaazz..  GGrraacciiaass,,  lleenngguuaa  mmaaddrree,,  ggrraacciiaass..  
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