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                            ""LLoo  iimmaaggiinnaarriioo  eess  

lloo  qquuee  ttiieennddee  aa  hhaacceerrssee  rreeaall""  
                                        

    AAnnddrréé  BBrreettóónn  
            

  
""¿¿PPoorr  qquuéé  nnoo  ssee  ppoonneenn  eenn  
ccoonnttaaccttoo  ccoonn  nnoossoottrrooss??,,  
ddiicceenn  llooss  eessccééppttiiccooss..  MMaass  
ddeebbeerrííaann  ddeecciirr::  ¿¿ppoorr  qquuéé  
nnoo  nnooss  ddeejjaann  ttrraannqquuiillooss??""..  

    JJoohhnn  KKeeeell  
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AAGGRRAADDEECCIIMMIIEENNTTOOSS  
  
  
  
          EEssttee  lliibbrroo  nnoo  hhuubbiieerraa  ssiiddoo  ppoossiibbllee  ssiinn  llaa  aayyuuddaa  ddee  oottrraass  mmuucchhaass  ppeerrssoonnaass  
qquuee,,  ddiirreeccttaa  oo  iinnddiirreeccttaammeennttee,,  hhaann  ccoollaabboorraaddoo  eenn  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  mmiiss  
iinnvveessttiiggaacciioonneess  oo,,  ssiimmpplleemmeennttee,,  hhaann  ffaacciilliittaaddoo  mmii  aacccceessoo  aa  nnuueevvooss  ddaattooss  oo  
tteessttiiggooss..  
        
          QQuuiieerroo  eexxpprreessaarr  mmii  mmááss  ssiinncceerroo  aaggrraaddeecciimmiieennttoo  aa  JJaavviieerr  SSiieerrrraa,,  eell  mmááss  
iinnccaannssaabbllee  ddee  ccuuaannttooss  uuffóóllooggooss  ccoonnoozzccoo  yy  qquuee  nnoo  hhaa  dduuddaaddoo  eenn  ffaacciilliittaarr  mmii  
llaabboorr  eenn  ttooddoo  mmoommeennttoo..    
  
          MMii  aaggrraaddeecciimmiieennttoo  nnoo  eess  ssóólloo  ppoorr  eell  hheecchhoo  ddee  hhaabbeerr  pprroollooggaaddoo  eessttee  
vvoolluummeenn,,  ssiinnóó  ppoorr  hhaabbeerrssee  pprreessttaaddoo  aa  aabboorrddaarr  jjuunnttooss  llaa  ddiiffiicciill  ttaarreeaa  ddee  eessttuuddiiaarr  
eessttee  ffeennóómmeennoo  ddeessddee  uunnaa  óóppttiiccaa  sseerriiaa  yy  ccrrííttiiccaa..  
  
          TTaammbbiiéénn  aa  MMaannuueell  BBeerrrrooccaall  ee  IIssaabbeell  BBlláánnqquueezz,,  mmiieemmbbrrooss  ddee  llaa  SSoocciieeddaadd  
EEssppaaññoollaa  ddee  PPaarraappssiiccoollooggííaa,,  ppoorr  ssuu  aasseessoorraammiieennttoo  ttééccnniiccoo  eennttoorrnnoo  aall  SSíínnddrroommee  
ddee  DDIIAANNAA..  
  
          AA  MMaannuueell  CCaarrbbaallllaall,,  ggrraann  uuffóóllooggoo  yy  aammiiggoo,,  qquuiieenn  aa  ttrraavvééss  ddee  ssuu  áánniimmoo  yy  
ccoollaabboorraacciióónn  hhaa  hheecchhoo  ppoossiibbllee  mmii  aacccceessoo  aall  hhiissttoorriiaall  ddee  aallgguunnooss  ccaassooss..  
  
          AA  JJoosséé  MMaarrííaa  CCaassaass  HHuugguueett,,  eell  pprriimmeerroo  eenn  aappoossttaarr  ppoorr  eell  tteessttiiggoo..  AA  
BBrruunnoo  CCaarrddeeññoossaa,,  ccoommppaaññeerroo  ddee  ffaattiiggaass  ppoorr  ssuu  aappooyyoo  llooggííssttiiccoo..  AA  RRaammóónn  
PPllaannaa,,  dduurraannttee  ssuu  aavveennttuurraa  ccoommoo  eeddiittoorr  ddee  llaa  rreevviissttaa  KKAARRMMAA--77,,  ppoorr  ccoonnffiiaarr  
eenn  llooss  jjóóvveenneess  iinnvveessttiiggaaddoorreess  yy,,  aassíímmiissmmoo,,  aa  MMiiqquueell  GG..  AArraacciill  ssiinn  ccuuyyaa  
ooppiinniióónn  yy  ssuuggeerreenncciiaass  hhuubbiieerraa  ssiiddoo  ppoossiibbllee  eessttáá  nnuueevvaa  eeddiicciióónn  aaccttuuaalliizzaaddaa..  
    
          AA  llooss  aannaalliissttaass  AAlleejjaannddrroo  AAggoossttiinneellllii  yy  AAnnttoonniioo  HHuunneeuuuuss,,  ppoorr  ssuu  vvaalliioossaa  
ooppiinniióónn..    
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          YY  ttaammbbiiéénn  aa  llooss  iinnvveessttiiggaaddoorreess  eexxttrraannggeerrooss  DDeerrrreell  SSiimmss,,  PPhhiilliipp  MMaannttllee  yy  
BBuudddd  HHooppkkiinnss  aassíí  ccoommoo  aa  llooss  eessppaaññoolleess  PPeeddrroo  PPaallaaoo,,  AAssuunncciióónn  SSaarraaiiss,,  JJoossee  
MMªª  IIbbááññeezz,,  PPeeddrroo  PP..  CCaannttoo,,  MMaannuueell  GGóómmeezz  RRuuíízz,,  EEnnrriiqquuee  PPéérreezz,,  EEnnrriiqquuee  
EEcchhaazzaarrrraa,,  PPaattrriicciiaa  HHeerrvvííaass,,  OOllggaa  LLóóppeezz,,  EEsstteerr  LLóóppeezz,,  MMaannuueell  YYeessaarreess,,  
EEsstteerr  UUsseerroo,,  yy  aa  ccuuaannttooss  aannóónniimmaammeennttee  hhaann  ccoonnttrriibbuuiiddoo  aa  eennrriiqquueecceerr  eessttaa  
oobbrraa..  
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PPRRÓÓLLOOGGOO  
UUnn  eexxppeerriimmeennttoo  aa  ggrraann  eessccaallaa  

  
JJaavviieerr  SSiieerrrraa  

  
  
  

  DDee  eennttrree  ttooddooss  llooss  mmiieeddooss  yy  tteemmoorreess  qquuee,,  ddeessddee  ssiieemmpprree,,  pprrooffeessaa  eell  sseerr  
hhuummaannoo  nnoo  hhaayy  uunnoo  mmááss  iirrrraacciioonnaall,,  ddeessccoonnoocciiddoo  yy  ffaasscciinnaannttee  qquuee  eell  mmiieeddoo  aa  llaa  
nnoocchhee..  DDee  hheecchhoo,,  nnoo  eexxiissttee  ccuullttuurraa  ssoobbrree  nnuueessttrroo  ppllaanneettaa  qquuee  nnoo  hhaayyaa  aaccuuññaaddoo  
ttooddaa  uunnaa  vvaassttaa  ppllééyyaaddee  ddee  aammeennaazzaass  nnooccttuurrnnaass,,  aa  vveecceess  mmaatteerriiaalliizzaaddaass  eenn  
ffoorrmmaa  ddee  mmoonnssttrruuooss  oo  vviissiittaanntteess  iinneessppeerraaddooss  yy,,  eenn  ooccaassiioonneess,,  rreedduucciiddaass  aall  
ddeessppeerrttaarr  ddee  iinnccoonnttrroollaabblleess  ffuueerrzzaass  ddee  llaa  nnaattuurraalleezzaa  qquuee  ppaarreeccííaann  ppoonneerr  eenn  
ppeelliiggrroo  llaa  iinntteeggrriiddaadd  ffííssiiccaa  ddee  qquuiieenneess  llaassvviivvííaann  ddee  cceerrccaa..  
  PPaarraaddóójjiiccaammeennttee,,  llaa  ffrreeccuueenncciiaa  ccoonn  llaa  qquuee  aappaarreeccííaann  eessttooss  vviissiittaanntteess  eenn  llaass  
vviiddaass  ddee  mmiillllaarreess  ddee  ppeerrssoonnaass  ddee  ttooddoo  eell  mmuunnddoo  mmaannttuuvvoo  aa  llooss  iinnvveessttiiggaaddoorreess  
aalleejjaaddooss  ddee  ssuu  aannáálliissiiss,,  yyaa  qquuee  ––aa  ffiinn  ddee  ccuueennttaass--  ssuuss  rreeccuurrrreenntteess  rreellaattooss  ddee  
““aappaarriicciioonneess  eenn  llooss  ddoorrmmiittoorriiooss””  ddee  sseerreess  eexxttrraaññooss  aa  aallttaass  hhoorraass  ddee  llaa  nnoocchhee  nnoo  
ppooddííaann  ssiinnoo  oobbeeddeecceerr  aall  pprroodduuccttoo  ddee  mmeenntteess  ccaalleennttuurriieennttaass..  PPaassaarroonn  mmuucchhooss  
aaññooss  ssiinn  qquuee  nniinnggúúnn  iinnvveessttiiggaaddoorr  ssee  aacceerrccaarraa  aa  eessttee  ccoonnttrroovveerrttiiddoo  aassuunnttoo..  
FFiinnaallmmeennttee,,  eenn  11888899,,  llaa  mmííttiiccaa  SSoocciieettyy  ffoorr  PPssyycchhiiccaall  RReesseeaarrcchh  ((SSPPRR))  bbrriittáánniiccaa  
rreeaalliizzóó  uunnaa  eennccuueessttaa  eennttrree  1177..000000  ppeerrssoonnaass  eelleeggiiddaass  aalleeaattoorriiaammeennttee,,  aa  llaass  qquuee  
ssee  lleess  aabboorrddóó  ccoonn  uunnaa  pprreegguunnttaa  cciieerrttaammeennttee  ssiinngguullaarr::  ““¿¿AAllgguunnaa  vveezz  ––rreezzaabbaa  eell  
ccuueessttiioonnaarriioo--,,    ccrreeyyeennddoo  eessttaarr  ttoottaallmmeennttee  ddeessppiieerrttoo,,  ttuuvvoo  uusstteedd  llaa  ccllaarraa  
iimmpprreessiióónn  ddee  vveerr  oo  sseerr  ttooccaaddoo  ppoorr  uunn  sseerr  vviivviieennttee  oo  uunn  oobbjjeettoo  iinnaanniimmaaddoo,,  yy  eessaa  
iimmpprreessiióónn,,  ppoorr  lloo  qquuee  uusstteedd  ssaabbee,,  nnoo  ssee  ddeebbiióó  aa  ccuuaallqquuiieerr  ccaauussaa  ffííssiiccaa  eexxtteerrnnaa  
ccoonnvveenncciioonnaall??””  
  UUnn  ddiieezz  ppoorr  cciieennttoo  ddee  llooss  eennccuueessttaaddooss  rreessppoonnddiieerroonn  aaffiirrmmaattiivvaammeennttee  aa  llaa  
pprreegguunnttaa,,  rreefflleejjaannddoo  ccóómmoo  llaa  mmaayyoorrííaa  ddee  eessaass  ““sseennssaacciioonneess  ssssee  pprroodduujjeerroonn  
dduurraannttee  llaa  nnoocchhee,,  mmiieennttrraass  eell  tteessttiiggoo  ssee  eennccoonnttrraabbaa  eenn  ccaammaa..  CCoonn  eell  ccoorrrreerr  ddee  
llooss  aaññooss,,  aaqquueellllooss  ““ffaannttaassmmaass””  nnooccttuurrnnooss  ––qquuee  dduurraannttee  eell  mmeeddiieevvoo  
iiddeennttiiffiiccaarroonn  ccoonn  ddeemmoonniiooss  sseedduuccttoorreess  yy  ssee  bbaauuttiizzaarroonn  ccoonn  eell  nnoommbbrree  ddee  
íínnccuubbooss  yy  ssúúccuubbooss--  aaddqquuiirriieerroonn  eell  aassppeeccttoo  ddee  sseerreess  tteeccnnoollóóggiiccaammeennttee  
ddeessaarrrroollllaaddooss  qquuee  aallbbeerrggaabbaann  uunn  sseeccrreettoo  pprrooppóóssiittoo  cciieennttííffiiccoo  ttrraass  ssuuss  
rreeppeettiittiivvaass  iinnccuurrssiioonneess  eenn  llaass  aallccoobbaass  ddee  ssuuss  ppeerrsseegguuiiddooss::  eexxpplloorraarr  
mmiinnuucciioossaammeennttee  eell  ccoommppoorrttaammiieennttoo  yy  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ddee  llaa  eessppeecciiee  hhuummaannaa..  
  EEll  ffeennóómmeennoo  ccoommeennzzóó  aa  ttoommaarr  vviissooss  ddee  sseerriieeddaadd..  EEnn  11998822  DDaavviidd  
JJ..HHuuffffoorrdd,,  ddee  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd  nnoorrtteeaammeerriiccaannaa  ddee  PPeennssiillvvaanniiaa,,  ppuubblliiccóó  uunn  
ccoommpplleettoo  eessttuuddiioo  ttiittuullaaddoo  TThhee  TTeerrrroorr  tthhaatt  CCoommeess  iinn  tthhee  NNiigghhtt  ((EEll  TTeerrrroorr  qquuee  
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VViieennee  eenn  llaa  NNoocchhee)),,  eenn  eell  qquuee  ddeessccrriibbííaa  eell  rreettrraattoo  rroobboott  ddee  eessttaass  vviissiittaass::  ppoorr  lloo  
ggeenneerraall  eell  tteessttiiggoo  ssee  ddeessppiieerrttaa  ssoobbrreessaallttaaddoo  eenn  ssuu  ddoorrmmiittoorriioo..  AAnntteess  ddee  qquuee  
ppuueeddaa  ddeessppeejjaarrssee  ppoorr  ccoommpplleettoo  oobbsseerrvvaa  aatteerrrraaddoo  ccóómmoo  nnoo  ppuueeddee  mmoovveerr  nnii  uunn  
ssoolloo  mmúússccuulloo  aall  ttiieemmppoo  qquuee  vvee  ccóómmoo  uunnaa  ffiigguurraa  ––ccuuyyaa  ddeessccrriippcciióónn  vvaarrííaa  
ccoonnssiiddeerraabblleemmeennttee  sseeggúúnn  eell  lluuggaarr  yy  eell  ttiieemmppoo  eenn  qquuee  ooccuurrrreenn  llooss  hheecchhooss--  ssee  
aacceerrccaa  aa  ééll..  LLooss  mmeeddiiooss  ddee  ccoommuunniiccaacciióónn  hhaann  aayyuuddaaddoo  aa  ddaarr  aa  ccoonnoocceerr  eessttaa  
ccllaassee  ddee  tteerrrriibblleess  eexxppeerriieenncciiaass,,  yy  hhaann  pprrooppiicciiaaddoo  qquuee,,  dduurraannttee  llooss  úúllttiimmooss  aaññooss,,  
iinnvveessttiiggaaddoorreess  ddee  ttooddoo  eell  mmuunnddoo  cceennttrraarraann  ttooddaa  ssuu  aatteenncciióónn  ssoobbrree  rreellaattooss  
sseemmeejjaanntteess..  LLaa  eennoorrmmee  ccoohheerreenncciiaa  ddee  llooss  ddeettaalllleess  bbáássiiccooss  ddeell  ffeennóómmeennoo,,  aassíí  
ccoommoo  llaa  ppeerrssiisstteenncciiaa  ddee  eessttaass  vviissiittaass  eenn  llooss  cciinnccoo  ccoonnttiinneenntteess,,  pprroonnttoo  hhiicciieerroonn  
qquuee  aallgguunnaass  ppeerrssoonnaass  ccoommeennzzaarraann  aa  aaddeennttrraarrssee  eenn  eessttee  nnuueevvoo  ccaammppoo  ddee  
eessttuuddiioo..    
  MMááss  ddee  uunn  ssiigglloo  ddeessppuuééss  ddee  llaa  eennccuueessttaa  rreeaalliizzaaddaa  ppoorr  llaa  SSPPRR  eenn  LLoonnddrreess,,  llaa  
pprreessttiiggiioossaa  OOrrggaanniizzaacciióónn  RRooppeerr  nnoorrtteeaammeerriiccaannaa  ppaarraa  ssoonnddeeooss  ddee  ppoobbllaacciióónn,,  
rreeaalliizzóó  uunnaa  eennccuueessttaa  aaúúnn  mmááss  rreevveellaaddoorraa  ssoobbrree  eell  mmiisstteerriioo  qquuee  nnooss  ooccuuppaa..  
EEnnttrree  llooss  mmeesseess  ddee  jjuulliioo  yy  sseeppttiieemmbbrree  ddee  11999911  RRooppeerr  eennccuueessttóó  aa  55..994477  
ppeerrssoonnaass  rreepprreesseennttaattiivvaass  ddee  ttooddoo  eell  aammpplliioo  eessppeeccttrroo  ddee  ppoobbllaacciióónn  
eessttaaddoouunniiddeennssee..  EEnnttrree  llaass  ccuueessttiioonneess  qquuee  ddeebbííaann  ccoonntteessttaarr  llaass  ppeerrssoonnaass  
sseelleecccciioonnaaddaass  eessttaabbaa  llaa  ddee  ssii  aallgguunnaa  vveezz  hhaabbííaa  eessppeerriimmeennttaaddoo  llaa  ““sseennssaacciióónn””  ddee  
hhaabbeerr  sseennttiiddoo  llaa  pprreesseenncciiaa  ddee  uunnaa  ppeerrssoonnaa  oo  uunn  sseerr  ddeessccoonnoocciiddoo  eenn  ssuu  
ddoorrmmiittoorriioo,,  oobbsseerrvvaannddoo  ppaarraalliizzaaddoo  llaa  eesscceennaa..  UUnn  ddiieecciioocchhoo  ppoorr  cciieennttoo  
rreessppoonnddiióó  aaffiirrmmaattiivvaammeennttee..    
EEll  ssoonnddeeoo  RRooppeerr  rreevveellóó,,  aaddeemmááss,,  qquuee  oottrroo  qquuiinnccee  ppoorr  cciieennttoo  rreeccoonnooccííaa  hhaabbeerr  
vviissttoo  ffiigguurraass  tteerrrroorrííffiiccaass  eenn  ssuu  aallccoobbaa,,  ccoommoo  mmoonnssttrruuooss,,  bbrruujjaass,,  ddeemmoonniiooss  oo  
ccuuaallqquuiieerr  oottrraa  ccllaassee  ddee  pprreesseenncciiaass  mmaalliiggnnaass;;  yy  ddee  eessttee  ppoorrcceennttaajjee  llaa  tteerrcceerraa  
ppaarrttee  aaffiirrmmóó  hhaabbeerr  tteenniiddoo  vviissiittaass  mmuuyy  ppaarreecciiddaass  eenn  mmááss  ddee  ddooss  ooccaassiioonneess..  EEttee  
ttiippoo  ddee  iinnddiicciioonnss,,  ssuummaaddooss  aa  llaa  eexxiisstteenncciiaa  ddee  cciieerrttooss  llaappssuuss  ddee  ““ttiieemmppoo  
ppeerrddiiddoo””  eenn  llaass  mmeemmoorriiaass  ddee  llooss  aaffeeccttaaddooss,,  eell  rreeccuueerrddoo  ddee  hhaabbeerr  vviissttoo  bboollaass  ddee  
lluuzz  ee  iinncclluussoo  OOVVNNIIss  eenn  aallgguunnaass  ooccaassiioonneess,,  lllleevvaarroonn  aa  llaa  OOrrggaanniizzaacciióónn  RRooppeerr  aa  
llaa  ccoonncclluussiióónn  ddee  qquuee  aall  mmeennooss  uunn  22%%  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn  nnoorrtteeaammeerriiccaannaa  
pprreesseennttaabbaa  llooss  ssíínnttoommaass  ccaarraacctteerrííssttiiccooss  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  qquuee  hhaann  ssiiddoo  aabbdduucciiddaass..  
EEss  ddeecciirr,,  lllleevvaaddaass  aall  iinntteerriioorr  ddee  OOVVNNIIss  ppoorr  sseerreess  ddee  aappaarriieenncciiaa  eexxttrraatteerrrreessttrree  
ppaarraa  sseerr  eexxaammiinnaaddooss  mmiinnuucciioossaammeennttee  yy  ffoorrmmaarr  ppaarrttee  ––aaddeemmááss--  ddee  uunn  eessttrriiccttoo  
pprrooggrraammaa  ddee  ““sseegguuiimmiieennttoo””  aa  lloo  llaarrggoo  ddee  ttooddaa  ssuu  vviiddaa  ppoorr  ppaarrttee  ddee  ssuuss  
““aabbdduuccttoorreess””..  
  DDeessddee  11999900  JJoosseepp  GGuuiijjaarrrroo,,  eell  aauuttoorr  ddee  eessttee  rreevveellaaddoorr  eennssaayyoo,,  yy  yyoo  hheemmooss  
iinntteennttaaddoo  eennccoonnttrraarr  aallggúúnn  ppaarráámmeettrroo  ddeeffiinniittiivvoo  qquuee  sseeppaarraassee  llaass  eexxppeerriieenncciiaass  
ttrraaddiicciioonnaalleess  ddee  ““tteerrrroorreess  nnooccttuurrnnooss””  ––yy  ssiinn  mmaayyoorreess  vviinnccuullaacciioonneess  ccoonn  eell  
ffeennóómmeennoo  aabbdduucccciióónn--  ddee  aaqquueellllooss  ccaassooss  mmááss  mmooddeerrnnooss  ddee  sseeccuueessttrrooss  
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uuffoollóóggiiccooss  qquuee  eenncciieerrrraann  eeppiissooddiiooss  ddee  ““vviissiittaanntteess  ddee  ddoorrmmiittoorriioo””..  MMiieennttrraass  qquuee  
nnuueessttrrooss  ccoolleeggaass  nnoorrtteeaammeerriiccaannooss∗∗  ttiieenneenn  uunnaa  vviissiióónn  ssiimmpplliissttaa  ddeell  ffeennóómmeennoo  
((ccrreeeenn  eenn  ssuu  mmaayyoorrííaa  qquuee  eessttee  ttiippoo  ddee  vviissiittaass  nnooccttuurrnnaass  ––ccoommoo  llaass  
ppooppuullaarriizzaaddaass  ppoorr  WWhhiittlleeyy  SSttrriieebbeerr  eenn  ssuu  oobbrraa  CCoommuunniióónn--  ssee  ddeebbeenn  aa  uunn  
pprrooggrraammaa  ddee  eexxppeerriimmeennttaacciióónn  aa  ggrraann  eessccaallaa  ccoonndduucciiddoo  ppoorr  eexxttrraatteerrrreessttrreess  yy  
ccoonn  pprrooppóóssiittooss  ggeennééttiiccooss)),,  nnoossoottrrooss    mmoossttrraammooss  mmááss  pprruuddeenncciiaa..  DDaaddaa  llaa  ggrraann  
vvaarriieeddaadd  ddee  ffoorrmmaass  aaddqquuiirriiddaass  ppoorr  eessttaass  eennttiiddaaddeess  aa  lloo  llaarrggoo  ddeell  ttiieemmppoo∗∗∗∗,,  
pprreeffeerriimmooss  hhaabbllaarr  ddee  iinntteelliiggeenncciiaass  ““ddiimmeennssiioonnaalleess””  ccaappaacceess  ddee  ddiissffrraazzaarrssee  ee  
iinntteerrpprreettaarr  uunn  ppaappeell  aaccoorrddee  ccoonn  eell  mmooddeelloo  ssoocciiaall  iimmppeerraannttee  eenn  ccaaddaa  ééppooccaa..  
  DDeessccoonnoocceemmooss  eell  pprrooppóóssiittoo  úúllttiimmoo  qquuee  ppeerrssiigguueenn  eessttaass  iinntteelliiggeenncciiaass  ccoonn  
ssuuss  iinnccuurrssiioonneess  eennttrree  nnoossoottrrooss,,  ppeerroo  aa  ccaammbbiioo  ssaabbeemmooss  qquuee  ee  ffeennóómmeennoo  eexxiissttee,,  
qquuee  ddeejjaa  ssuuss  sseeccuueellaass  ffííssiiccaass,,  eemmoocciioonnaalleess  yy  ppeerrssoonnaalleess  ddee  mmuuyy  vvaarriiaaddaa  íínnddoollee..  
YY  qquuee  aa  vveecceess  ––ssóólloo  aa  vveecceess--  eessttáá  ddiirreeccttaammeennttee  aassoocciiaaddoo  aall  ffeennóómmeennoo  ddee  llooss  
OOVVNNIIss..  
  OOttrraa  ddee    llaass  vvaarriiaanntteess  ddeell  mmiissmmoo  eess  ssuu  ccaappaacciiddaadd  ddee  iinnfflluueenncciiaa  eenn  
ddeetteerrmmiinnaaddooss  ppeerrssoonnaajjeess  hhiissttóórriiccooss::  eell  eessccrriittoorr  SSiirr  AArrtthhuurr  CCoonnaann  DDooyyllee,,  qquuiieenn  
ccrreeaarraa  llaa  mmaaggiissttrraall  ffiigguurraa  lliitteerraarriiaa  ddee  SShheerrlloocckk  HHoollmmeess,,  rreecciibbiióó  uunnaa  ddee  eessttaass  
vviissiittaass  eenn  SSuusssseexx  hhaacciiaa  11991100;;  ppeerrssoonnaajjeess  bbííbblliiccooss  ccoommoo  JJoosséé  ––eell  ppaaddrree  ddee  JJeessúúss  
ddee  NNaazzaarreett--  oo  JJoobb  nnaarrrraann  ssuuss  eennccuueennttrrooss  ccoonn  ssuuss  pprrooppiiooss  vviissiittaanntteess;;  iigguuaallmmeennttee  
GGeeoorrggee  WWaasshhiinnggttoonn  ttuuvvoo  ssuu  pprrooppiiaa  vviissiittaa  dduurraannttee  llaa  ccaammppaaññaa  mmiilliittaarr  ddee  VVaalllleeyy  
FFoorrgguuee..  SSuu  vviissiittaannttee,,  aaddeemmááss,,  llee  mmoossttrróó  ccuuááll  sseerrííaa  eell  ffuuttuurroo  ddee  llaass  ccoolloonniiaa  
aammeerriiccaannaass..  TTaammbbiiéénn  vviioo  uunn  ddee  eessttooss  ““iinnffiillttrraaddooss””  eell  llííddeerr  nneeggrroo  MMaallccoomm  XX  
mmiieennttrraass  eessttuuvvoo  ccoonnffiinnaaddoo  eenn  pprriissiióónn..  YY  nnoo  ffaallttaann  eessccrriittoorreess,,  cciieennttííffiiccooss,,  
mmiilliittaarreess,,  rreelliiggiioossooss  oo  ppoollííttiiccooss  eenn  ggeenneerraall,,  qquuee  rreeccoonnoocceenn  hhaabbeenn  mmooddiiffiiccaaddoo  
eennssaayyooss,,  ffóórrmmuullaass  mmaatteemmááttiiccaass  yy  hhaassttaa  mmoovviimmiieennttooss  ddee  ttrrooppaass,,  eenn  llooss  qquuee  hhaann  
iinnfflluuiiddoo  ddeecciissiivvaammeennttee  eessttooss  aannóónniimmooss  vviissiittaanntteess  nnooccttuurrnnooss..  PPeerroo,,  ¿¿eess  eessee  eell  
pprrooppóóssiittoo  ddee  eessttaass  eennttiiddaaddeess  ddiimmeennssiioonnaalleess??  ¿¿EEssttáá  eennttrree  ssuuss  oobbjjeettiivvooss  
““mmaanniippuullaarr””  ssiilleenncciioossaammeennttee  llaa  hhiissttoorriiaa??  YY  ssii  eess  aassíí,,  ¿¿ppoorr  qquuéé  ssuuss  aappaarriicciioonneess  
nnoo  ssee  cciirrccuunnssccrriibbeenn  úúnniiccaammeennttee  aall  áámmbbiittoo  ddee  llooss  ppeerrssoonnaajjeess  ccllaavvee  ddee  nnuueessttrroo  
ddeessaarrrroolllloo  ssoocciiooccuullttuurraall??  ¿¿AAccaassoo  eexxiissttee  eell  vveellaaddoo  pprrooppóóssiittoo  ddee  iinnfflluueenncciiaarr  
mmaassiivvaammeennttee  aa  llaa  ppoobbllaacciióónn  ddee  nnuueessttrroo  ppllaanneettaa  ccoonn  eessaass  vviissiittaass??  

                                                                                                                      
∗∗  VVééaassee  llaa  ssiigguuiieennttee  bbiibblliiooggrraaffííaa  bbáássiiccaa  ttrraadduucciiddaa  aall  eessppaaññooll::  
--HHooppkkiinnss,,  BBuudddd..  IInnttrruussooss,,  EEdd..  EEddaaff,,  MMaaddrriidd,,  11998888..  
--SSttrriieebbeerr,,  WWhhiittlleeyy..  CCoommuunniióónn,,  EEdd..  PPllaazzaa  &&  JJaannééss,,  BBaarrcceelloonnaa,,  11998888..  
--JJaabboobbss,,  DDaavviidd  MM..  VViiddaa  SSeeccrreettaa,,  EEddiicciioonneess  ““BB””,,  BBaarrcceelloonnaa,,  11999933..  
  
∗∗∗∗  HHaassttaa  aahhoorraa  eenn  llaa  aapprrooxxiimmaaddaammeennttee  vveeiinntteennaa  ddee  ccaassooss  iinnvveessttiiggaaddooss  iinnddeeppeennddiieenntteemmeennttee  ppoorr  GGuuiijjaarrrroo  yy  ppoorr  
mmíí,,  nnoo  hheemmooss  eennccoonnttrraaddoo  nniinngguunnaa  eevviiddeenncciiaa  tteessttiimmoonniiaall  ssóólliiddaa  qquuee  nnooss  ccoonndduuzzccaa  aa  sseeppaarraarr  llooss  rreellaattooss  ddee  
““vviissiittaanntteess  ddee  ddoorrmmiittoorriioo  eexxttrraatteerrrreessttrreess””  ddee  ccuuaallqquuiieerraa  ddee  llaass  oottrraass  vvaarriiaanntteess  ddeell  ffeennóómmeennoo..  LLoo  úúnniiccoo  qquuee  
ccaammbbiiaa  eess  llaa  ““eettiiqquueettaa””  ccoonn  llaa  qquuee  eell  tteessttiiggoo  ddeeffiinnee  aa  ssuuss  pprrooppiiooss  iinnttrruussooss  nnooccttuurrnnooss..  
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  CCoonn  eessttaa  oobbrraa  JJoosseepp  GGuuiijjaarrrroo  ppoonnee  eenn  eevviiddeenncciiaa  vvaarriiaass  ccoossaass::  eenn  pprriimmeerr  
lluuggaarr  qquuee  eell  ffeennóómmeennoo  ddee  llooss  vviissiittaanntteess  ddee  ddoorrmmiittoorriioo  ssee  mmuueessttrraa  ccoommoo  uunnaa  
vvaarriiaannttee  mmááss  ddee  uunn  ““ssíínnddrroommee””  ((qquuee  GGuuiijjaarrrroo  yy  yyoo  bbaauuttiizzaammooss  ccoommoo  DDIIAANNAA  yy  
qquuee  ssee  eexxpplliiccaa  aammpplliiaammeennttee  ddeennttrroo  ddee  eessttee  mmiissmmoo  vvoolluummeenn))  ddee  eennoorrmmeess  
iimmpplliiccaacciioonneess  hhuummaannaass..  EEnn  sseegguunnddoo  ttéérrmmiinnoo,,  qquuee  eell  ffeennóómmeennoo  eess  ddee  oorriiggeenn  
uunniivveerrssaall..  PPoorr  pprriimmeerraa  vveezz  uunn  iinnvveessttiiggaaddoorr  ddee  hhaabbllaa  hhiissppaannaa  pprrooffuunnddiizzaa  eenn  uunn  
eenniiggmmaa  ssoobbrree  eell  qquuee  pprrááccttiiccaammeennttee  ttooddaa  llaa  lliitteerraattuurraa  eess  ddee  oorriiggeenn  
nnoorrtteeaammeerriiccaannoo  ((ccoonn  eessccaassaass  aappoorrttaacciioonneess  bbrriittáánniiccaass)),,  yy  ggeenneerraallmmeennttee  
eennffooccaaddaa  hhaacciiaa  llaa  hhiippóótteessiiss  eexxttrraatteerrrreessttrree  ccoommoo  úúnniiccaa  vvííaa  ddee  eexxpplliiccaacciióónn..  YY,,  eenn  
úúllttiimmoo  lluuggaarr  ––aauunnqquuee  nnoo  ppoorr  eelllloo  mmeennooss  iimmppoorrttaannttee--,,  qquuee  eell  ffeennóómmeennoo  aall  qquuee  
nnooss  eennffrreennttaammooss  ppaarreeccee  sseerr  tteerrrriibblleemmeennttee  ccoonnttaaggiioossoo,,  yy  aammeennaazzaa  ccoonn  
ccoonnvveerrttiirrssee  eenn  uunnoo  ddee  llooss  eenniiggmmaass  mmááss  eexxppaannssiivvooss,,  iinnfflluuyyeenntteess  yy  ddeessccoonnoocciiddooss  
ddee  nnuueessttrroo  ssiigglloo..  UUnn  ffeennóómmeennoo,,  ddiicchhoo  sseeaa  ddee  ppaassoo,,  ccaappaazz  ddee  mmuuttaarr  aa  llaa  pprrooppiiaa  
eessppeecciiee  hhuummaannaa..  UUnnaa  mmuuttaacciióónn  ccoolleeccttiivvaa  qquuee,,  ppeerrssoonnaallmmeennttee,,  ccrreeoo  qquuee  eess  eell  
oobbjjeettiivvoo  mmááss  ppllaauussiibbllee  qquuee  ssee  eessccoonnddee  ttrraass  eell  ““eexxppeerriimmeennttoo  aa  ggrraann  eessccaallaa””  qquuee  
eessttaass  ppáággiinnaass  ppoonneenn  ddee  rreelliieevvee..  
  
  IInnffiillttrraaddooss  ssuuppoonnee,,  ppoorr  oottrraa  ppaarrttee,,  uunn  nnuueevvoo  aaddeellaannttee  eenn  llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn  
ddeell  ffeennóómmeennoo  OOVVNNII  eenn  EEssppaaññaa..  GGuuiijjaarrrroo  ––aall  iigguuaall  qquuee  oottrrooss  mmuucchhooss  
eessttuuddiioossooss  qquuee  ééll  mmeenncciioonnaa  eenn  eessttaass  ppáággiinnaass--  ffoorrmmaa  ppaarrttee  ddee  llaa  qquuee  hhaa  vveenniiddoo  
eenn  ddeennoommiinnaarrssee  ““tteerrcceerraa  ggeenneerraacciióónn””  ddee  iinnvveessttiiggaaddoorreess  OOVVNNII..  SSuu  oobbrraa  
ccoonnttiinnúúaa  aaddmmiirraabblleemmeennttee  ccoonn  llaa  llaabboorr  ddee  ddiivvuullggaacciióónn  eemmpprreennddiiddaa  hhaaccee  aaññooss  
ppoorr  AAnnttoonniioo  RRiibbeerraa  ––eell  ddeeccaannoo  ddee  llaa  UUffoollooggííaa  eenn  nnuueessttrroo  ppaaííss--  ssoobbrree  eell  vvaassttoo  
ccaammppoo  ddee  llaass  aabbdduucccciioonneess,,  yy  qquuee  ccuullmmiinnóó  eenn  11998822  ccoonn  ssuu  cclláássiiccaa  oobbrraa  
SSeeccuueessttrraaddooss  ppoorr  EExxttrraatteerrrreessttrreess..  PPeerroo,,  aaddeemmááss,,  JJoosseepp  GGuuiijjaarrrroo  ppllaanntteeaa  uunnaa  
óóppttiiccaa  rreevvoolluucciioonnaarriiaa  qquuee  ppuueeddee  lleeeerrssee  eennttrree  llíínneeaass::  eell  ffeennóómmeennoo  OOVVNNII,,  yy  
eessppeecciiaallmmeennttee  ssuuss  ddeerriivvaacciioonneess  aabbdduucccciioonniissttaass,,  nnoo  ppuueeddee  eexxaammiinnaarrssee  eenn  ttooddooss  
ssuu  áámmbbiittooss  ssiinn  uunnaa  ssóólliiddaa  ffoorrmmaacciióónn  eenn  tteerrrreennooss  ccoommoo  llaa  SSoocciioollooggííaa,,  llaa  
AAnnttrrooppoollooggííaa,,  llaa  PPssiiccoollooggííaa  yy  --¿¿ppoorr  qquuéé  nnoo??--  llaa  PPaarraassiiccoollooggííaa..  EEnn  ssuummaa,,  ssee  
rreeqquuiieerree  uunnaa  ccuurriioossiiddaadd  ssiinn  llíímmiitteess  ddee  llaa  qquuee  eell  aauuttoorr  ddaa  bbuueennaa  pprruueebbaa  aa  
ccoonnttiinnuuaacciióónn..  
  
                                                    LLaa  NNaavvaattaa,,  1166  ddee  sseeppttiieemmbbrree  ddee  11999933..  
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IINNTTRROODDUUCCCCIIOONN  

  
          LLooss  hheecchhooss  qquuee  mmee  ttooccóó  vviivviirr  aa  pprriinncciippiiooss  ddee  11999911  hhaann  ccaammbbiiaaddoo  
ssuussttaanncciiaallmmeennttee  mmii  vviissiióónn  ddee  llaa  uuffoollooggííaa..  EEss  eevviiddeennttee  qquuee  llaa  ddiinnáámmiiccaa  ddeell  
ffeennóómmeennoo  hhaa  ssuuffrriiddoo  uunnaa  mmooddiiffiiccaacciióónn  ccuuaalliittaattiivvaa  iimmppoorrttaannttee  ddeessddee  qquuee,,  aaqquueell  
2244  ddee  jjuunniioo  ddee  11994477,,  eell  ppiilloottoo  cciivviill  nnoorrtteeaammeerriiccaannoo  KKeennnneetthh  AArrnnoolldd,,  ttuuvviieerraa  llaa  
ooppoorrttuunniiddaadd  ddee  ccoonntteemmppllaarr,,  dduurraannttee  eessccaassooss  mmiinnuuttooss,,  llaass  aassoommbbrroossaass  
eevvoolluucciioonneess  ddee  vvaarriiooss  ddee  eessttooss  iiggnnoottooss  aarrtteeffaaccttooss  qquuee  ddeennoommiinnaammooss  OOVVNNIISS..  
  
          EEffeeccttiivvaammeennttee,,  eessttee  uurraaññoo  ffeennóómmeennoo,,  eenn  ttooddaass  ssuuss  ccoommpplleejjaass  
rraammiiffiiccaacciioonneess  aavvaannzzaa  lleennttaa,,  ppeerroo  iinneexxoorraabblleemmeennttee,,  hhaacciiaa  uunnaa  ddiimmeennssiióónn  
mmuucchhoo  mmááss  ppssííqquuiiccaa,,  yy  uunn  eejjeemmpplloo  ccllaarroo  ddee  eessttee  hheecchhoo  lloo  ccoonnssttiittuuyyeenn  llaass  
mmooddeerrnnaass  aabbdduucccciioonneess,,  oobbjjeettoo,,  pprreecciissaammeennttee,,  ddee  eessttee  lliibbrroo..  
  
          EEnn  llooss  úúllttiimmooss  ddiieezz  aaññooss  eell  nnúúmmeerroo  ddee  iinnffoorrmmeess  ddee  ppeerrssoonnaass  qquuee  hhaa  
ddeeccllaarraaddoo  hhaabbeerr  ssiiddoo  sseeccuueessttrraaddaass  ppoorr  eennttiiddaaddeess  ddee  oorriiggeenn  eexxttrraatteerrrreessttrree  ssee  hhaa  
mmuullttiipplliiccaaddoo  ddee  ffoorrmmaa  aallaarrmmaannttee11..    
  
          AAuunnqquuee,,  ppeerrssoonnaallmmeennttee,,  ccrreeoo  qquuee  nnuueessttrroo  ppllaanneettaa  ffuuee  yy  eessttáá  ssiieennddoo  vviissiittaaddoo  
ppoorr  nnaavveess  pprroocceeddeenntteess  ddee  oottrrooss  mmuunnddooss,,  nnoo  ppuueeddoo  eelluuddiirr  llaa  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  ddee  
mmaanniiffeessttaarrmmee  eessccééppttiiccoo  ssoobbrree  llaa  iinntteerrpprreettaacciióónn  eexxttrraatteerrrreessttrree  ddee  llaass  mmooddeerrnnaass  
aabbdduucccciioonneess,,  mmee  iinncclliinnoo  aa  ppeennssaarr  eenn  eellllaass  ccoommoo  uunnaa  ccrreeaacciióónn  ddee  nnuueessttrraa  mmeennttee  
qquuee  ssee  iinnffiillttrraa  eenn  nnuueessttrroo  mmuunnddoo  ffííssiiccoo  ccoonn  iinnddeeppeennddeenncciiaa  yy  vvoolluunnttaadd  pprrooppiiaa..  
  
          AAnntteess  ddee  iinniicciiaarr  llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn,,  mmiirraabbaa  eessttooss  aaccoonntteecciimmiieennttooss  ccoommoo  uunnaa  
mmaanniiffeessttaacciióónn  mmááss  ddee  nnuueessttrraa  mmeennttee  yy  ddee  nnuueessttrraa  ccaappaacciiddaadd  ddee  aaddaappttaacciióónn  aall  
ssttrreessss  ccoottiiddiiaannoo,,  aahhoorraa,,  ttrraass  llaa  eexxppeerriieenncciiaa,,  llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn  yy  llaa  rreefflleexxiióónn,,  llooss  
eennttiieennddoo  ccoommoo  aallggoo  eexxttrraaoorrddiinnaarriioo,,  nnoo  ssóólloo  eenn  ssuu  ffoorrmmaa,,  ssiinnoo  iinncclluussoo  eenn  ssuu  
ssiiggnniiffiiccaacciióónn..    
  
          LLooss  ccoonnttaaccttooss  ccoonnoocciiddooss  ccoommoo  vviissiittaanntteess  ddee  ddoorrmmiittoorriioo  hhaann  ssiiddoo  
ddeesspprreessttiiggiiaaddooss  ppoorr  llooss  oorrttooddooxxooss  ddee  llaa  uuffoollooggííaa,,  yy  ttaammbbiiéénn  ppoorr  llaa  cciieenncciiaa  
ooffiicciiaall,,    ccoommoo  hhiicciieerroonn  eenn    ssuu  ddííaa  ccoonn    llooss  ccoonnttaaccttaaddooss,,  ssee  iiggnnoorraa  aall  ffeennóómmeennoo  
                                                                                                                      
11  UUnnaa  eennccuueessttaa  lllleevvaaddaa  aa  ccaabboo  eenn  ooccttuubbrree  ddee  11998888  ccoonn  mmoottiivvoo  ddee  uunn  pprrooggrraammaa  ddee  tteelleevviissiióónn  eemmiittiiddoo  ppaarraa  EEssttaaddooss  UUnniiddooss,,  

CCaannaaddáá,,  AAuussttrraalliiaa  yy  NNuueevvaa  ZZeellaannddaa  aarrrroojjóó  llooss  ssiigguuiieenntteess  ddaattooss::  

          3300..883355  ppeerrssoonnaass  ddeeccllaarraarroonn  hhaabbeerr  vviissttoo  eenn  aallgguunnaa  ooccaassiióónn  uunn  OOVVNNII,,  22884422  vviivviieerroonn  uunnaa  eexxppeerriieenncciiaa  mmááss  cceerrccaannaa,,  11447777    

aaddmmiittiieerroonn  hhaabbeerr  vviissttoo  aa  llooss  ooccuuppaanntteess  ddee  llaass  nnaavveess,,  yy  ¡¡22996699  ddiijjeerroonn  hhaabbeerr  ssiiddoo  aabbdduucciiddaass!!..  

          EEnnccuueennttrrooss  cceerrccaannooss  ccoonn  lloo  aabbssuurrddoo..  JJaavviieerr  SSiieerrrraa..  CCuuaaddeerrnnooss  ddee  UUffoollooggííaa  nnúúmmeerroo  99--1100  ppáágg..  7733  
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ppoorr  ssuu  eexxttrraavvaaggaanncciiaa..  SSiinn  eemmbbaarrggoo,,  ttaannttoo  eenn  uunn  ffeennóómmeennoo  ccoommoo  eenn  eell  oottrroo,,  ssee  
eessccoonnddeenn  llaass  ccllaavveess  ppaarraa  eexxpplliiccaarr,,  nnoo  ssóólloo  llooss  OOVVNNIISS  ssiinnoo  llaa  mmaayyoorr  ppaarrttee  ddee  
llooss  pprreetteennddiiddooss  ffeennóómmeennooss  ppaarraannoorrmmaalleess..  
  
          HHeemmooss  ccoonnssttaattaaddoo  ccoommoo  llaa  aappaarriieenncciiaa  mmááss  ggrrootteessccaa  ddeell  ffeennóómmeennoo  hhaaccee  ssuu  
aappaarriicciióónn  ccuuaannddoo  ééssttee  ssee  aapprrooxxiimmaa  aa  llooss  ggrraannddeess  nnúúcclleeooss  uurrbbaannooss,,  eenn  llooss  qquuee,,  
ccoommoo  ssaabbeenn,,  eell  rriittmmoo  ddee  vviiddaa  qquuee  iimmppeerraa  eess  eell  ccoonnssuummiissmmoo  yy  llaa  ffaallttaa  ddee  
vvaalloorreess  ééttiiccooss  yy  mmoorraalleess,,  rraassggooss,,  qquuee  eenn  cciieerrttaa  mmeeddiiddaa,,  ssoonn  ssuupplliiddooss  ppoorr  eessttooss  
ffeennóómmeennooss..  DDee  aahhíí  qquuee  ssee  hhaabbllee  ddeell  ""SSiinnddrroommee  ddee  llooss  vviissiittaanntteess""  ccoommoo  uunnaa  
ccrreeaacciióónn  ddee  llaa  NNuueevvaa  EErraa..  EEnn  ccoonnsseeccuueenncciiaa  eexxiissttee  uunn  rreellaacciióónn  ccllaarraa  eennttrree  eell  
ccoonntteexxttoo  ddoonnddee  ssee  ddeessaarrrroollllaann  llooss  aaccoonntteecciimmiieennttooss  eexxttrraaoorrddiinnaarriiooss,,  eell  tteessttiiggoo  yy  
eell  hheecchhoo  eenn  ssíí..  
  
          LLaa  aabbssuurrddiiddaadd  ddeell  ffeennóómmeennoo  hhaa  ssiiddoo  pprrooffuunnddoo  tteemmaa  ddee  ddeebbaattee  yy  rreefflleexxiióónn..  
EEnn  ttoorrnnoo  aa  ééll  ssee  hhaann  ddeessaarrrroollllaaddoo  ppeerreeggrriinnaass  rreeuunniioonneess  eennttrree  iinnvveessttiiggaaddoorreess..  EEll  
ffaalllleecciiddoo  uuffóóllooggoo  MMaannuueell  OOssuunnaa,,  hhiizzoo  uunnaass  ppoossttrreerraass  ddeeccllaarraacciioonneess  ssoobbrree  eessttee  
aassuunnttoo..  ""EEll  ffeennóómmeennoo  OOVVNNII,,--ddeeccííaa--  qquuee  ddeebbee  sseerr  ttaann  aannttiigguuoo  ccoommoo  llaa  
HHuummaanniiddaadd  oo  aaccaassoo  aanntteerriioorr  aa  eellllaa,,  ccoonnssttiittuuyyee  eenn  nnuueessttrroo  ttiieemmppoo  nnoo  ssóólloo  uunn  
rreettoo  aa  llaa  cciieenncciiaa  oorrttooddooxxaa,,  ssiinnoo  qquuee,,  iinncclluussoo  ssuuppoonnee  uunn  ddeessaaffííoo  aall  ssiisstteemmaa  
llóóggiiccoo  ddeell  rraacciioocciinniioo  ddee  llooss  hhoommbbrreess..  SSuu  mmaanniiffeessttaacciióónn  --ccoonncclluuííaa--,,  ttaann  
eexxuubbeerraannttee  eenn  ffoorrmmaass  yy  ppeerriippeecciiaass,,  eess  eenn  llaa  mmaayyoorrííaa  ddee  llooss  ccaassooss  uunn  ppuurroo  
aabbssuurrddoo  eenn  ssuuss  mmoottiivvaacciioonneess  yy  bbaassttaannttee  iirrrraacciioonnaall  eenn  ssuu  ccoonndduuccttaa""..  
  
          TTaammbbiiéénn  eell  jjoovveenn  iinnvveessttiiggaaddoorr  BBrruunnoo  CCaarrddeeññoossaa  hhaa  aalluuddiiddoo  aall  aabbssuurrddoo,,  eenn  
rreeiitteerraaddaass  ooccaassiioonneess,,  ""ttrraass  aabbrriirr  uunnaa  ppuueerrttaa  --ddiiccee--,,  eell  ffeennóómmeennoo  eess  ttaann  
iirrrriittaanntteemmeennttee  eessccuurrrriiddiizzoo  yy  ccoommpplleejjoo,,  qquuee  aappaarreecceenn  oottrraass  ttaannttaass  qquuee  cciieerrrraann  llaa  
aanntteerriioorr,,  yy  aassíí  ssuucceessiivvaammeennttee""..  
  
          HHooyy  yyaa  nnoo  hhaaccee  ffaallttaa  vviiaajjaarr  ppoorr  uunnaa  ssoolliittaarriiaa  ccaarrrreetteerraa,,  nnii  ppeerrmmaanneecceerr  aa  llaa  
eessppeerraa  ddee  uunn  ccoonnttaaccttoo  eenn  uunnaa  zzoonnaa  tteellúúrriiccaammeennttee  aaccttiivvaa,,  nnii  tteenneerr  nnuueessttrrooss  oojjooss  
aabbiieerrttooss  yy  eessppeeccttaanntteess  aall  ffiirrmmaammeennttoo..  AAhhoorraa  llooss  ccoonnttaaccttooss  ppuueeddeenn  ooccuurrrriirr,,  ssiinn  
ddeesseeaarrlloo  aa  vveecceess,,  eenn  nnuueessttrroo  pprrooppiioo  ddoommiicciilliioo..  NNuueessttrrooss  vviissiittaanntteess  ppuueeddeenn,,  
eevveennttuuaallmmeennttee,,  sseerr  aaggrraaddaabblleess,,  ppeerroo  eenn  llaa  mmaayyoorriiaa  ddee  llooss  ccaassooss  ssee  mmuueessttrraann  
hhoossttiilleess  yy  ssoonn  hhoorrrriibblleess  eenn  ssuu  aassppeeccttoo..  SSiinn  eemmbbaarrggoo  llaa  eexxttrraavvaaggaanncciiaa  nnoo  eess  
ppaattrriimmoonniioo  ddee  llaass  llllaammaaddaass  aabbdduucccciioonneess,,  eenn  llooss  ttiieemmppooss  gglloorriioossooss  ddee  llaa  
uuffoollooggííaa  mmááss  ttrraaddiicciioonnaall,,  aappaarreeccííaann  ccaassooss  qquuee  rroommppííaann  ttooddooss  llooss  eessqquueemmaass..  EEnn    
TTiivviissssaa,,  uunnaa  zzoonnaa  pprrooxxiimmaa  aa  MMoorraa  ddee  EEbbrroo,,  ppoorr  eejjeemmpplloo,,  eenn  AAggoossttoo  ddee  11996688,,  
uunn  tteessttiiggoo  qquuee  aatteennddííaa  aall  nnoommbbrree  ddee  SSeebbaassttiiaann  MMaatteeuu,,  rreellaattaabbaa  ssuu  eennccuueennttrroo  
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ccoonn  uunnooss  sseerreess  ccoonn  aassppeeccttoo  ddee  ppuullppooss,,  qquuee  bbaajjaarroonn  ddee  uunn  oobbjjeettoo  ccoonn  ffoorrmmaa  
""mmeeddiiaa  ssaannddiiaa""  mmuuyy  lluummiinnoossaa..                    
  
          LLaa  eexxttrraaññeezzaa  eenn  eell  ffeennóómmeennoo  hhoorrrroorriizzaa  aa  llooss  ppaallaaddiinneess  ddee  llaa  rraacciioonnaalliiddaadd  --
qquuee  ttaammbbiiéénn  llooss  hhaayy  eenn  eessttee  tteemmaa--  ee  iinnddiiggnnaa  aa  oottrrooss  qquuee  ccrreeeenn  qquuee  ttaalleess  ccoossaass  
nnoo  ddeebbeerrííaann  ddaarrssee  aa  ccoonnoocceerr  aauunnqquuee  sseeaann  cciieerrttaass..  
  
          PPiieennssaann  qquuee  ccoonn  eessttoo  ssee  llee  qquuiittaa  sseerriieeddaadd  aall  ffeennoommeennoo  OOVVNNII,,  yy  ppoorr  eessoo  
aallgguunnooss  ddee  eessttooss  ssuuppeerrccrrííttiiccooss,,  ppaarraa  ccoorrttaarr  ddee  rraaiizz  eell  tteemmaa,,  nnoo  ttiieenneenn  
iinnccoonnvveenniieennttee  eenn  aaffiirrmmaarr  qquuee  ttaalleess  nnoottiicciiaass  ssoonn  ffaallssaass..  
  
          TTaall  yy  ccoommoo  aaddvviieerrttee  eell  ccoonnttrroovveerrttiiddoo  uuffóóllooggoo  SSaallvvaaddoorr  FFrreeiixxeeddoo,,  ""TTaalleess  
''uuffóóllooggooss''  qquuiieerreenn  qquuee  llooss  OOVVNNIISS  ssee  aaccoommooddeenn  aa  ssuu  mmaanneerraa  ddee  ccoonncceebbiirrllooss,,  
ppeerroo  eellllooss    nnoo  qquuiieerreenn  aaccoommooddaarrssee  aa  llaa  rreeaalliiddaadd  ccoommpplleejjaa  ee  iinnccoommpprreennssiibbllee  ddeell  
ffeennóómmeennoo,,  ppoorrqquuee  nnoo  aaccaabbaann  ddee  ccoonnvveenncceerrssee  ddee  qquuee  eell  ffeennóómmeennoo  OOVVNNII,,  aaúúnn  
ssiieennddoo  rreeaall,,  eess  aabbssuurrddoo  ee  iinnccoommpprreennssiibbllee  eenn  ttooddaa  ssuu  hhoonndduurraa""..  
  
          EEll  ffeennóómmeennoo  ddeell  qquuee  ssee  hhaaccee  eeccoo  eessttee  lliibbrroo,,  eess  uunn  ffeennóómmeennoo  mmaarrggiinnaaddoo  qquuee  
nnoo  mmaarrggiinnaall,,  lloo  qquuee  ooccuurrrree  eess  qquuee  ""eenn  nnuueessttrraa  ssoocciieeddaadd  --ttaall  yy  ccoommoo  eessccrriibbííaa  
iirróónniiccaammeennttee  eell  ppssiiqquuiiaattrraa  FFeerrnnaannddoo  JJiimmeenneezz  ddeell  OOssoo--,,  eell  nnoovveennttaa  yy  nnuueevvee  ppoorr  
cciieennttoo  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn  eess  ttaann  eessttúúppiiddaa  ccoommoo  ffaannááttiiccaa"",,  yy    ccrreeeenn  ssóólloo  eenn  aaqquueelllloo  
qquuee  llaass  ppeerrssoonnaass  qquuee  ccoonnssiiddeerraann  iinntteelleeccttuuaallmmeennttee  ssuuppeerriioorreess,,  lleess  sseeññaallaann  ccoommoo  
iiddeeaass  aacceerrttaaddaass,,  yy  ppaarreeccee  qquuee  llaa  ddee  llooss  VViissiittaanntteess  hhaa  ssiiddoo  eexxcclluuiiddaa  ddee  ssuuss  
eessqquueemmaass  ddee  ppeennssaammiieennttoo..  
  
          LLaa  eexxppeerriieenncciiaa  ddeell  vviissiittaannttee  eess  uunn  eessttiiggmmaa  ddee  ppoorr  vviiddaa,,  nnoo  ssee  oollvviiddaa  jjaammááss..  
QQuuiieenneess  llaa  hhaann  vviivviiddoo  ssoonn,,  ppoorr  lloo  ggeenneerraall,,  ppeerrssoonnaass  nnoorrmmaalleess  qquuee  vviieerroonn  
aalltteerraaddaass  ssuuss  vviiddaass  ppoorr  llaa  iinnccuurrssiióónn  ddee  eexxttrraaññooss  sseerreess  eenn  llaa  iinnttiimmiiddaadd  ddee  ssuu  
ccaassaa..  EEnn  mmuucchhooss  ccaassooss,,  ffuueerroonn  vviioollaaddooss  sseexxuuaall  yy  ppssííqquuiiccaammeennttee  yy  qquuee  
ffiinnaallmmeennttee,,  ffuueerroonn  ttoommaaddooss  ppoorr  llooccooss  ee  iiggnnoorraaddooss  ppoorr  llooss  iinnvveessttiiggaaddoorreess  ddee  lloo  
iinnssóólliittoo..    
  
          HHaacciieennddoo  mmííaa  llaa  ffrraassee  ddee  SSóóccrraatteess  ""llaa  vveerrddaadd  eess  uunnaa  rreeaalliiddaadd  qquuee  eessttáá  eenn  
nnoossoottrrooss  mmiissmmooss"",,  hhee  ppllaanntteeaaddoo  llaass  iinnvveessttiiggaacciioonneess  ssiittuuaannddoo  aall  tteessttiiggoo  ccoommoo  
eejjee  ddee  llaass  eexxppeerriieenncciiaass  yy  hhee  pprrooppuueessttoo  uunnaa  nnuueevvaa  ddeennoommiinnaacciióónn  yy  ccllaassiiffiiccaacciióónn  
bbaassaaddaa  eenn  llaa  aaccttiittuudd  ddee  llooss  sseerreess  ffrreennttee  aall  pprroottaaggoonniissttaa  ddeell  eennccuueennttrroo..        
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          **CCllaassee  AA::  AAqquueellllooss  ccaassooss  eenn  qquuee  llooss  sseerreess  mmaanniiffiieessttaann  uunnaa  ccllaarraa  hhoossttiilliiddaadd  
hhaacciiaa  eell  tteessttiiggoo..  LLaa  pprriinncciippaall  aaccttiivviiddaadd  ddee  eessttaass  eennttiiddaaddeess  ssee  cceennttrraa  eenn  lloo  
ggeennééttiiccoo  yy  lloo  ppssííqquuiiccoo..  
  
          EEll  mmaarrccoo  ddee  mmaanniiffeessttaacciióónn  eess  eell  ddoommiicciilliioo,,  yy,,  ccoonnccrreettaammeennttee,,  eell  ddoorrmmiittoorriioo..  
EEll  tteessttiiggoo  ppuueeddee  oo  nnoo  rreeccoorrddaarr  ppaarrttee  ddee  llaa  eexxppeerriieenncciiaa..  
  
          **CCllaassee  BB::  LLooss  ""vviissiittaanntteess""  ppeessee  aa  tteenneerr  eell  mmiissmmoo  aassppeeccttoo  ffííssiiccoo  qquuee  llooss  ddee  
llaa  ccllaassee  aanntteerriioorr,,  oottoorrggaann  aall  tteessttiiggoo    aallgguunnaa  ffaaccuullttaadd  ppssííqquuiiccaa  oo  ccuurraattiivvaa..    CCoonn  
ffrreeccuueenncciiaa  llooss  tteessttiiggooss  ccuueennttaann  qquuee  ttiieennee  aallgguunnaa  ""mmiissiióónn""..  
  
          DDuurraannttee  llaa  rreeaalliizzaacciióónn  ddeell  IIIIII  CCoonnggrreessoo  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddee  UUffoollooggííaa  ddeell  
PPeenneennddééss,,  ttuuvvee  ooccaassiióónn  ddee  ccoonnoocceerr  aa  PPeeppiittaa,,  uunnaa  aammaa  ddee  ccaassaa  vveecciinnaa  ddee  VVaallllss  
((TTaarrrraaggoonnaa)),,  qquuee  ffuuee  ccuurraaddaa  ppoorr  eessttaass  eennttiiddaaddeess..  PPeeppiittaa  ssee  hhaallllaabbaa  eenn  llaa  ccaammaa  yy  
vviioo  uunnaa  eexxttrraaññaa  lluuzz  eenn  llaa  ppaarreedd,,  oobbsseerrvvaannddoo  ccoonn  eessttuuppoorr  qquuee  nnoo  ppooddííaa  mmoovveerrssee..  
AAttrraavveessaannddoo  llaa  ppaarreedd  aappaarreecciieerroonn  ttrreess  sseerreess  ddee  bbaajjaa  eessttaattuurraa  yy  ggrraann  ccaabbeezzaa,,  qquuee  
eeffeeccttuuaarroonn  uunnaa  eessppeecciiee  ddee  eexxttrraacccciióónn  ddee  ssaannggrree  aa  nnuueessttrraa  pprroottaaggoonniissttaa..    DDeessddee  
aaqquueell  mmoommeennttoo  PPeeppiittaa  ssuuppoo  qquuee  ccuurróó  ssuu  mmaall..  
  
  
          **CCllaassee  CC::  AAqquueellllooss  iinnffoorrmmeess  qquuee,,  eenn  ssuu  aassppeeccttoo  ssuuggiieerreenn  uunnaa  tteelleeppoorrttaacciióónn  
oo  aabbdduucccciióónn  cclláássiiccaa  yy  qquuee,,  ssiinn  eemmbbaarrggoo,,  ttiieennee  ssuu  ccoonnttiinnuuiiddaadd  eenn  eell  ddoommiicciilliioo  
eenn  ffoorrmmaa  ddee  vviissiittaass  aassiidduuaass,,  qquuee  ttiieenneenn  ppoorr  oobbjjeettoo    ccoonnttrroollaarr  aa  llaa  ""vvííccttiimmaa""..  
  
          EEssttee  ttiippoo  ddee  eexxppeerriieenncciiaass  hhaa  oobblliiggaaddoo  aa  uunn  rreeppllaanntteeaammiieennttoo  eenn  eell  mmooddoo  ddee  
iinnvveessttiiggaarr..  EEll  uuffóóllooggoo  hhooyy,,  nnoo  eess  ssóólloo  uunn  ccaazzaaddoorr  ddee  ddaattooss,,  nnii  uunn  nnoottaarriioo  ddee  llooss  
hheecchhooss,,  ssiinnoo  qquuee  ssee  hhaa  ttrraannssffoorrmmaaddoo  eenn  tteerraappeeuuttaa,,  ccoonnsseejjeerroo  yy  aammiiggoo  ddee  llaa  
vvííccttiimmaa,,    iinntteeggrraannddoo  aa  ssuu  ccaammppoo  ddee  eessttuuddiioo    mmééttooddooss  ccoommoo  llaa  hhiippnnoossiiss  yy  hhaa  
aaddqquuiirriiddoo  llaa  tteerrmmiinnoollooggííaa  pprrooppiiaa  ddee  uunn  pprrooffeessiioonnaall  ddee  llaa  mmeeddiicciinnaa..  
  
          CCoommoo  aacceerrttaaddaammeennttee  ddeeccllaarraabbaa  BBrruunnoo  CCaarrddeeññoossaa  22  ttaall  vveezz  eell  mmeejjoorr  mmééttooddoo  
ddee  iinnvveessttiiggaacciióónn  nnoo  sseeaa  eell  cciieennttííffiiccoo,,  ssiinnoo  eell  ffiilloossóóffiiccoo,,  nnoo  ssóólloo  ppoorrqquuee  llaa  
ffiilloossooffííaa  aanntteeppoonnee  lloo  hhuummaannoo  aannttee  ttooddoo,,  ssiinnoo  ppoorrqquuee  llaa  uuffoollooggííaa  eess  uunn  ssaabbeerr  
rreessiidduuaall,,  uunnaa  ddiisscciipplliinnaa  qquuee  ttooddaavvííaa  nnoo  hhaa  aaddqquuiirriiddoo  llaa  ssuuffiicciieennttee  mmaadduurreezz  ppaarraa  
ccoonnvveerrttiirrssee  eenn  uunnaa  CCiieenncciiaa  yy  qquuee,,  ppoorr  lloo  ttaannttoo,,  ssee  hhaallllaa  lliiggaaddaa  aa  llooss  pprroocceessooss  yy  
mmééttooddooss  ddee  eessttuuddiioo  ddee  llaa  FFiilloossooffííaa..  
  

                                                                                                                      
22  MMááss  AAlllláá  ddee  llooss  OOVVNNIISS,,  CCaappiittuulloo  4400,,  TToommoo  44,,""FFiilloossooffííaa  ddee  llaa  UUffoollooggííaa""..  BBrruunnoo  CCaarrddeeññoossaa..  PPáágg  995522..  
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          EEssttoo,,  ssiinn  eemmbbaarrggoo,,  nnoo  aaccllaarraa  ssii  llooss  hheecchhooss  qquuee  nnaarrrraa  eessttee  ttrraabbaajjoo  ssoonn  oo  nnoo  
pprroodduuccttoo  ddee  llaa  vviissiittaa  ddee  sseerreess  mmááss  eevvoolluucciioonnaaddooss  qquuee  nnoossoottrrooss,,  yy  pprroocceeddeenntteess  
ddee  aallgguunn  rriinnccoonn  ddee  nnuueessttrroo  UUnniivveerrssoo,,  oo,,  ppoorr  eell  ccoonnttrraarriioo,,  ssoonn  ffrruuttoo  ddee  uunnaa  
ddiimmeennssiióónn  ddeessccoonnoocciiddaa..  
  
          CCrreeeerr  qquuee  llooss  rreessppoonnssaabblleess  ddee  llaass  vviissiittaass  ddee  ddoorrmmiittoorriioo  ssoonn  sseerreess  qquuee  vviiaajjaann  
eenn    nnaavveess  eessppaacciiaalleess  ddee  oottrrooss  ppllaanneettaass,,  eess  uunnaa  pprreemmiissaa  iinnssuuffiicciieennttee..""EEss  cciieerrttoo  --
eessccrriibbee  eell  rreeccoonnoocciiddoo  eessppeecciiaalliissttaa  ggaalloo  JJaaccqquueess  VVaallllééee--  qquuee  llooss  oovvnniiss  nnoo  ssoonn  
iimmaaggiinnaarriiooss,,  mmee  ddeecceeppcciioonnaarrííaa  aavveerriigguuaarr  --aaññaaddee--  qquuee  nnoo  ssoonn  nnaaddaa  mmááss  qquuee  
nnaavveess  iinntteerrppllaanneettaarriiaass  hheecchhaass  ddee  ''cchhaappaa  yy  ppeerrnnoo''""..  EEll  ffeennóómmeennoo  pprroommeettee  
mmuucchhoo  mmááss,,  eenn  ssuu  ooppiinniióónn::  ""ssoonn  uunn  vveerrddaaddeerroo  ddeessaaffííoo  aa  nnuueessttrraa  ccoonncceeppcciióónn  ddee  
llaa  ffííssiiccaa  yy  ppuueeddeenn  sseerr  uunnaa  iinnddiiccaacciióónn  ddee  llaa  eexxiisstteenncciiaa  ddee  ddiimmeennssiióónneess  
ddeessccoonnoocciiddaass,,  aaddeemmááss  ddee  uunnaa  ccoonnttrriibbuucciióónn  aall  eessttuuddiioo  ddee  llaa  ccoonnsscciieenncciiaa  
hhuummaannaa""..  
  
          AA  ppeessaarr  ddee  qquuee  eessttaa  iiddeeaa  hhaa  ttoommaaddoo  ccuueerrppoo  yy  qquuee  hhaa  sseerrvviiddoo  ccoommoo  bbaassee  
ppaarraa  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddee    iimmppoorrttaanntteess  eessttuuddiiooss,,  ccoommoo  llooss  ddeell  ffoollkklloorriissttaa  BBeerrttrraanndd  
MMeehhééuusstt,,  oo  eell  bbrriittáánniiccoo  HHiillaarryy  EEvvaannss,,  llooss  OOVVNNIISS  ssiigguueenn  ssiieennddoo  ppaarraa  llaa  
mmaayyoorrííaa,,  nnaavveess  ddee  pprroocceeddeenncciiaa  eexxttrraatteerrrreessttrree  yy,,  pprroobbllaabblleemmeennttee,,  eessttaa  
rreepprreesseennttaacciióónn  sseegguuiirráá  eexxppaannddiieennddoossee  ppoorrqquuee  eess  uunnaa  iiddeeaa  uunniivveerrssaallmmeennttee  
aattrraaccttiivvaa,,  lloo  qquuee  eell  ppssiiccóóllooggoo  JJoosseepphh  JJaattrrooww  llllaammaa  uunnaa  ""ccoonncclluussiióónn  ccoonnggeenniiaall"",,  
qquuee  ddeeffiinnee  ccoommoo  ""ccrreeeenncciiaass  qquuee  hhaarrííaann  llaa  vviiddaa  mmááss  iinntteerreessaannttee  ssii  ssoonn  ddee  
vveerrddaadd;;  yy  ppaarraa  eelllloo  ddeebbeenn  tteenneerr  uunn  aattrraaccttiivvoo  aaiirree  ddee  ppllaauussiibbiilliiddaadd""..  
  
          UUnn  hheecchhoo  ddeemmoossttrraattiivvoo  ddee  qquuee  llooss  rreessppoonnssaabblleess  ddee  llaass  vviissiittaass  ddee  aallccoobbaa,,  nnoo  
ssoonn,,  ccoommoo  ssee  iinnssiinnuuaa,,  sseerreess  ddee  oottrrooss  mmuunnddooss  eess  llaa  tteerrrriibbllee  ccaappaacciiddaadd  ddee  
ttrraassnnssffoorrmmaacciióónn  qquuee  hhaa  ddeemmoossttrraaddoo  eessttee  ffeennóómmeennoo  aa  lloo  llaarrggoo  ddee  llaa  hhiissttoorriiaa..  EEll  
pprrooppiioo  JJaaccqquueess  VVaallllééee  sseeññaallaa  eenn  eessttee  sseennttiiddoo    qquuee  ""eell  eexxáámmeenn  mmééddiiccoo  aall  qquuee,,  
aappaarreenntteemmeennttee,,  ssoonn  ssoommeettiiddooss  llooss  aabbdduucciiddooss,,  aaccoommppaaññaaddoo  ddee  mmaanniippuullaacciioonneess  
sseexxuuaalleess  ssááddiiccaass  rreeccuueerrddaann  llooss  ccuueennttooss  mmeeddiieevvaalleess  ddee  eennccuueennttrrooss  ccoonn  llooss  
ddeemmoonniiooss""..  HHaabbrráá  ooccaassiióónn  ddee  ccoommppaarraarr  ddiicchhooss  ffeennóómmeennooss  yy  ssaaccaarr  
ccoonncclluussiioonneess..  
  
          PPeerroo  aaddeemmááss  ssii  pprraaccttiiccaammooss  eell  ssaannoo  eejjeerrcciicciioo  qquuee  eell  uuffóóllooggoo  aarrggeennttiinnoo  
FFaabbiioo  ZZeerrppaa  hhaa  ddeennoommiinnaaddoo  ""oovvnniioollooggííaa  ccoommppaarraaddaa"",,  hhaallllaarreemmooss  
ssoorrpprreennddeenntteess  ccooiinncciiddeenncciiaass  ccoonn  oottrroo  ffeennóómmeennoo  uuffoollóóggiiccoo::  eell  ccoonnttaaccttoo..  LLaass  
ddiiffeerreenncciiaass  qquuee  sseeppaarraann  llaass  aabbdduucccciioonneess  ddee  llooss  pprreessuunnttooss  ccoonnttaaccttooss  nnoo  ssoonn  
ttaannttaass  yy  ttiieenneenn  uunnaa  ffiinnaalliiddaadd  ccoommúúnn  qquuee  ttaammbbiiéénn  ttrraattaarréé  ddee  ddeessvveellaarr..  
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          CCoommoo  ccoonnssttaattaa  eell  iinnccaannssaabbllee  iinnvveessttiiggaaddoorr  ggaalllleeggoo  MMaannuueell  CCaarrbbaallllaall  ""ssii  hhaayy  
aallggoo  iinnddiissccuuttiibbllee  eenn  eell  ccaammppoo  ddee  llaass  aabbdduucccciioonneess  ((yy  qquuee  ddiiffeerreenncciiee  eessttee  ggéénneerroo  
ddee  ccuuaallqquuiieerr  oottrroo  --aaññaaddiirrííaa  yyoo--))  eess  ssuu  iinnnneeggaabbllee  rreellaacciióónn  ccoonn  eell  ffeennóómmeennoo  
ppaarraannoorrmmaall""..  UUnn  aallttoo  ppoorrcceennttaajjee  ddee  ccaassooss,,  eeffeeccttiivvaammeennttee,,  pprreesseennttaa  uunnaa  vvaarriiaaddaa  
ffeennoommeennoollooggííaa  ppaarraannoorrmmaall  ppoosstt--aabbdduucccciióónn..  
  
          EEnn  ccuuaallqquuiieerr  ccaassoo;;  ssii  llaa  ssaalluudd  mmeennttaall  ddee  llooss  pprroottaaggoonniissttaass  eess  bbuueennaa,,  ssii  nnoo  
ttoommaarroonn  ssuussttaanncciiaass  eessttuuppeeffaacciieenntteess  qquuee  pprroovvooccaarraann  uunnaa  aalluucciinnaacciióónn,,  ssii  ssee  
hhaallllaarroonn  hheerriiddaass  eenn  ssuuss  ccuueerrppooss  qquuee  nnoo  ppuuddiieerroonn  eexxpplliiccaarr,,  ssii  nnoottaann  uunnaa  ffaallttaa  ddee  
ttiieemmppoo  eenn  uunn  ttrraayyeeccttoo,,  ssii  rreeccuueerrddaann  hhaabbeerr  vviissttoo  sseerreess  ddee  aassppeeccttoo  hhoorrrriibbllee  
mmaanniippuullaannddoo  ssuu  ccuueerrppoo,,  ssii  ttooddooss  eellllooss  ddeessccrriibbiieerroonn  ccoonn  nnoottaabblleess  ccooiinncciiddeenncciiaass  
eell  aassppeeccttoo  ddee  llooss  iinntteerriioorreess  ddee  uunnaa  ""nnaavvee  eessppaacciiaall"",,  ssii  aallgguuiinnooss  ddee  eellllooss  
ddeessccrriibbiieerroonn,,  ttaammbbiiéénn,,  uunnaa  ccoommpplleejjaa  iinnssttrruummeennttaacciióónn  qquuee  lleess  rreeccoorrddaabbaa  uunn  
ppuueessttoo  ddee  ccoonnttrrooll,,  ¿¿  PPoorr  qquuéé  nnoo  ppuueeddeenn  sseerr  ddee  oorriiggeenn  eexxttrraatteerrrreessttrreess??  HHaaccee  ttaann  
ssóólloo  uunnooss  aaññooss,,  ccuuaannddoo  JJuulliioo  VVeerrnnee  ((11882288--11990055))  eessccrriibbiióó  ssuuss  oobbrraass  lliitteerraarriiaass,,  
hhooyy  rreeccoonnoocciiddaass  mmuunnddiiaallmmeennttee::  ""VViiaajjee  aall  cceennttrroo  ddee  llaa  TTiieerrrraa""  ((11886644)),,  ""DDee  llaa  
TTiieerrrraa  aa  llaa  LLuunnaa""  ((11886655))  ""2200..000000  lleegguuaass  ddee  vviiaajjee  ssuubbmmaarriinnoo""((11887700)),,  eettcc......  
qquuiieenn  hhuubbiieerraa  ddiicchhoo  aa  llaa  ggeennttee  ddee  aaqquueell  ttiieemmppoo  qquuee,,  ssóólloo  aa  cciieenn  aaññooss  vviissttaa,,  llaa  
ffaannttaassííaa  mmááss  aalluucciinnaannttee    iibbaa  aa  sseerr  rreeaalliiddaadd..  ¿¿NNoo  ppuueeddee  ooccuurrrriirr  aallggoo  ppaarreecciiddoo??,,  
¿¿hhaayy  aallggúúnn  ccaassoo  qquuee  nnooss  iinnddiiqquuee  ccllaarraammeennttee  llaa  pprroocceeddeenncciiaa  eexxtteerrnnaa  ddeell  
ffeennóómmeennoo??  
  
          CCaassii  llaa  ttoottaalliiddaadd  ddee  llooss  ccaassooss  rreellaattaann  eessttaanncciiaass  oovvooiiddeess,,  hhaabbiittaacciioonneess  
lluummiinnoossaass,,  iinnggeenniiooss  aavvaannzzaaddooss,,  ppeerroo  llaa  mmaayyoorriiaa  ttiieennee  rreeccuueerrddooss  ccoonnffuussooss  ddee  
ccóómmoo  lllleeggóó  aallllíí,,  yy  lloo  qquuee  eess  ppeeoorr,,  eenn  llaa  vvaassttaa  ccaassuuííssttiiccaa  eexxiisstteennttee,,  nnoo  hhaayy  nnii  uunn  
ssóólloo  ccaassoo  qquuee  hhaayyaa  uunn  tteessttiiggoo  eexxtteerrnnoo  qquuee  hhaayyaa  vviissttoo,,  ppoorr  eejjeemmpplloo,,  ccóómmoo  ffuuee  
ssuubbiiddoo  eell  aabbdduucciiddoo  ppoorr  eell  rraayyoo  ddee  lluuzz  hhaassttaa  llaa  nnaavvee..  
  
          EEnn  eessttee  sseennttiiddoo,,    uunn  rreecciieennttee  ccaassoo  hhaa  ppuueessttoo  eenn  tteellaa  ddee  jjuuiicciioo  eell  
ppllaanntteeaammiieennttoo  aanntteerriioorr..  SSee  ttrraattaa  ddeell  eeppiissooddiioo  vviivviiddoo  ppoorr  LLiinnddaa  NNaappoolliittaannoo,,  uunnaa  
aammaa  ddee  ccaassaa  ddee  oorriiggeenn  iittaalliiaannoo  qquuee    hhaacciiaa  llaass  ttrreess  ddee  llaa  mmaaddrruuggaaddaa  ddeell  ttrreeiinnttaa  
ddee  nnoovviieemmbbrree  ddee  11998899,,  ffuuee  vviissiittaaddaa  ppoorr  ttrreess  sseerreess  ddee  bbaajjaa  eessttaattuurraa  yy  ddee  ggrraann  
ccaappaacciiddaadd  ccrraanneeaall..  EEssttooss  sseerreess  sseeccuueessttrraarroonn  aa  LLiinnddaa  ppoorr  llaa  vveennttaannaa  ddeell  
dduuooddéécciimmoo  ppiissoo  ddeell  eeddiiffiicciioo  ddee  aappaarrttaammeennttooss  ddoonnddee  rreessiiddííaa,,  eenn  eell  bbaajjoo  
MMaannhhaattttaann,,  ""fflloottaannddoo""  aa  ttrraavvééss  ddee  uunn  hhaazz  ddee  lluuzz  ddee  ccoolloorr  aazzuullaaddoo  qquuee  pprroocceeddííaa  
ddee  uunn  oobbjjeettoo  qquuee  ppeerrmmaanneeccííaa  eessttááttiiccoo  yy  qquuee  tteennííaa  ffoorrmmaa  ddee  ppllaattiilllloo  vvoollaannttee..  
EEssttee  aarrtteeffaaccttoo  tteennííaa  ggrraann  ccaannttiiddaadd  ddee  lluucceess  ddee  vvaarriiooppiinnttooss  ccoolloorreess..  LLaa  
eexxppeerriieenncciiaa  ddee  LLiinnddaa,,  ssiinn  eemmbbaarrggoo,,  aaññaaddee  uunn  eelleemmeennttoo  ssuummaammeennttee  iinntteerreessaannttee::  
mmiieennttrraass  eell  ssuucceessoo  ssee  ddeessaarrrroollllaabbaa,,    vvaarriiooss  tteessttiiggooss  nnoo  vviinnccuullaaddooss  aa  ssuu  ppeerrssoonnaa,,  
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oobbsseerrvvaarroonn  ccóómmoo  ssee  ddeessaarrrroollllaabbaa  llaa  aabbdduucccciióónn  ddeessddee  uunnaa  ccaallllee  ddee  NNuueevvaa  YYoorrkk  
yy,,  aassíímmiissmmoo,,  ddeessddee  eell  ffaammoossoo  ppuueennttee  ddee  BBrrooookkllyynn..  EEssttooss  tteessttiiggooss  eerraann  uunnaa  
ooppeerraaddoorraa  ddee  tteellééffoonnooss  rreettiirraaddaa,,  ddooss  mmiisstteerriioossooss  aaggeenntteess  ffeeddeerraalleess  qquuee  
ccuussttooddiiaabbaann  aa  uunn  ppoollííttiiccoo  iinntteerrnnaacciioonnaall  qquuee  ttaammbbiiéénn  hhaabbrrííaa  ssiiddoo  tteessttiiggoo  ddeell  
hheecchhoo..  EExxiissttee  hhooyy  ddííaa  eenn  llooss  EEssttaaddooss  UUnniiddooss  uunnaa  ggrraann  ppoolléémmiiccaa  ssoobbrree  eessttee  
ccaassoo,,  ppeerroo  ddee  ddeemmoossttrraarrssee  qquuee  eessttooss  oobbsseerrvvaaddoorreess  ffuueerroonn,,  eeffeeccttiivvaammeennttee,,  
tteessttiiggooss  ddee  llaa  ssiinngguullaarr  eesscceennaa  ssiiggnniiffiiccaarrííaa  uunn  nnuueevvoo  ppllaanntteeaammiieennttoo  eenn  llaass  
iinnvveessttiiggaacciioonneess..  MMiieennttrraass  eessttoo  ooccuurrrree  vvooyy  aa  ooffrreecceerrlleess,,  eenn  llaass  ppáággiinnaass  qquuee  
ssiigguueenn,,  aallgguunnooss  eelleemmeennttooss  ddee  rreefflleexxiióónn,,  yy  nnoo  oollvviiddee  qquuee  uusstteedd,,  aannóónniimmoo  lleeccttoorr  
ppuueeddee  sseerr,,  llee  gguussttee  oo  nnoo,,  eell  pprróóxxiimmoo  pprroottaaggoonniissttaa  ddee  uunn  ccaassoo  ddee  vviissiittaanntteess  ddee  
ddoorrmmiittoorriioo..  
  

TTaarrrraassaa  ((BBaarrcceelloonnaa))  2222  ddee  mmaayyoo  ddee  11999933  
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PPRROOLLOOGGOO  AA  LLAA  PPRREESSEENNTTEE  EEDDIICCIIÓÓNN  
                                                                                                                
CCuuaannddoo  eenn  11999944  vveeííaa  llaa  lluuzz  ““IInnffiillttrraaddooss””  ssee  aabbrrííaa  uunn  iinntteerreessaannttee  ddeebbaattee  eenn  eell  
sseennoo  ddee  llaa  ccoommuunniiddaadd  uuffoollóóggiiccaa  ttrraass  ccoonnoocceerrssee  qquuee  aallgguunnooss  ccaassooss  ––ccoommoo  eell  
aalluuddiiddoo  ppoorr  mmíí  aall  ffiinnaall  ddee  llaa  iinnttrroodduucccciióónn--  tteennííaann  tteessttiiggooss  eexxtteerrnnooss  qquuee  
pprroobbaabbaann  llaa  oobbjjeettiivviiddaadd  ddee  llaass  eexxppeerriieenncciiaass..  
EEll  ccaassoo  ddee  LLiinnddaa  CCoorrttiillee  ((ppsseeuuddóónniimmoo  ccoonn  eell  qquuee  ttrraasscceennddiióó  aa  llaa  pprreennssaa  LLiinnddaa  
NNaappoolliittaannoo))  eess  aaúúnn  hhooyy,,  ccuuaattrroo  aaññooss  ddeessppuuééss,,  oobbjjeettoo  ddee  ddiissppuuttaass  yy  
eennffrreennttaammiieennttooss..    EEll  ccaassoo  ffuuee  pprreesseennttaaddoo  ppoorr  pprriimmeerraa  vveezz  eenn  AAllbbuurrqquueerrqquuee,,  
NNuueevvoo  MMééxxiiccoo,,  dduurraannttee  eell  ccoonnggrreessoo  aannuuaall  ddeell  MMUUFFOONN  ((MMuuttuuaall  UUFFOO  
NNeettwwoorrkk))..  EEll  eessppeecciiaalliissttaa  eenn  aabbdduucccciioonneess  BBuudddd  HHooppkkiinnss  pprreesseennttóó  eell  iinncciiddeennttee  
ccoommoo  ““eell  ccaassoo  ddeell  ssiigglloo””  ddeebbiiddoo  aa  llaa  pprreesseenncciiaa  ddee  vvaarriiooss  tteessttiiggooss  aaddiicciioonnaalleess  
qquuee  oobbsseerrvvaarroonn  ccoommoo  ssee  ddeessaarrrroollllaabbaa  eell  eessppeeccttaaccuullaarr  pprroocceessoo  ddee  sseeccuueessttrroo  
ddeessddee  eell  dduuooddéécciimmoo  ppiissoo  ddee  uunnooss  aappaarrttaammeennttooss  ddee  MMaannhhaattttaann..  SSuussppeennddiiddoo  eenn  
eell  aaiirree  ssee  hhaallllaabbaa  uunn  ppllaattiilllloo  vvoollaannttee......  eerraa  llaa  pprriimmeerraa  vveezz    qquuee  aallgguuiieenn  
pprreesseenncciiaabbaa  llaa  eesscceennaa  ddeessddee  ffuueerraa..  EEnn  ccoonnccrreettoo  uunnaa  ooppeerraaddoorraa  ddee  tteellééffoonnooss  yyaa  
jjuubbiillaaddaa  ddeessddee  uunnaa  ccaallllee  ddee  NNuueevvaa  YYoorrkk  yy  ddooss  aaggeenntteess  ffeeddeerraalleess  qquuee  
ccuussttooddiiaabbaann  aa  JJaavviieerr  PPéérreezz  ddee  CCuuééllllaarr••,,  aa  llaa  ssaazzóónn  SSeeccrreettaarriioo  GGeenneerraall  ddee  llaass  
NNaacciioonneess  UUnniiddaass..  LLaa  rreellaacciióónn  eennttrree  aappaarriicciioonneess  eenn  eell  ddoorrmmiittoorriioo  yy  llooss  OOVVNNIISS  
eessttaabbaa  sseerrvviiddaa  ¿¿oo  nnoo??  
NNii  llaa  tteessttiiggoo  ffuuee  ttoottaallmmeennttee  ddee  ffiiaarr,,  ssee  ssuuppoo  mmááss  ttaarrddee  qquuee  hhaabbííaa  ppaarrttiicciippaaddoo  
ccoommoo  ooyyeennttee  eenn  aallgguunnaass  rreeuunniioonneess  ddee  ggrruuppooss  ddee  aappooyyoo  aa  aabbdduucciiddooss,,  nnii  llooss  
tteessttiiggooss  ppootteenncciiaalleess  ddeeccllaarraabbaann  aa  ffaavvoorr  ddeell  tteessttiimmoonniioo  ddeell  aammaa  ddee  ccaassaa..    
JJuuaann  CCaarrllooss  BBrraanntt,,  ppoorrttaavvoozz  ooffiicciiaall  ddeell  pprríínncciippee  HHaannss--AAddaamm  ddee  LLiieecchhtteennsstteeiinn  
––uunn  ccoonnoocciiddoo  mmeecceennaass  ddee  llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn  OOVVNNII--  llee  pprreegguunnttóó  aabbiieerrttaammeennttee  aa  
PPéérreezz  ddee  CCuuééllllaarr  ssoobbrree  eessttaa  ccuueessttiióónn..  EEll  ppoollííttiiccoo  ssee  mmoossttrróó  ccoommpplleettaammeennttee  
aassoommbbrraaddoo  ppoorr  llaa  nnaattuurraalleezzaa  ddee  llaa  pprreegguunnttaa  yy  aasseegguurróó  qquuee  nnoo  hhaabbííaa  vviissttoo  uunn  
OOVVNNII  eenn  ssuu  vviiddaa  yy,,  nnii  mmuucchhoo  mmeennooss,,  hhaabbííaa  ssiiddoo  vvííccttiimmaa  ddee  uunnaa  eexxppeerriieenncciiaa  
ddiirreeccttaa  ccoonn  eexxttrraatteerrrreessttrreess..  
TTaammppooccoo  eell  tteessttiimmoonniioo  ddee  llooss  ddooss  pprreessuunnttooss  aaggeenntteess  ffeeddeerraalleess  rreessppaallddóó  llaass  
ddeeccllaarraacciioonneess  ddee  LLiinnddaa..  LLooss  mmiisstteerriioossooss  RRiicchhaarrdd  yy  DDaann  qquuee  sseeggúúnn  llaa  aammaa  ddee  
ccaassaa  llaa  lllleevvaarroonn  aa  llaa  ffuueerrzzaa  hhaassttaa  LLoonngg  IIssllaanndd  ppaarraa  ssoommeetteerrllaa  aa  uunn  eexxttrraaññoo  
iinntteerrrrooggaattoorriioo  ssoobbrree  eell  ccaassoo,,  ppaarraa  tteerrmmiinnaarr  eenn  uunn  aaccoossoo  sseexxuuaall,,  nnoo  ssee  ssaabbee  ssii  
eexxiissttiieerroonn  ssiiqquuiieerraa..  LLaa  iinnvveessttiiggaacciióónn  lllleevvaaddaa  aa  ccaabboo  ppoorr  eell  eexxooffiicciiaall  ddeell  CCIIDD,,  
JJooee  SStteeffuullaa  ddeemmoossttrróó  qquuee  nnoo  ssee  ttrraattaabbaa  ddee  aaggeenntteess  gguubbeerrnnaammeennttaalleess..  
CCoonncclluussiióónn  qquuee  tteerrmmiinnaarroonn  ppoorr  aacceeppttaarr  HHooppkkiinnss  yy  NNaappoolliittaannoo  ccuuaannddoo  ffuueerroonn  

                                                                                                                      
••  EEll  ppeerriiooddiissttaa  cciieennttííffiiccoo  JJiimm  SScchhnnaabbeell  rreeccooggee  eenn  ssuu  lliibbrroo  DDaarrkk  WWhhiittee  llaass  ddeeccllaarraacciioonneess  ddee  LLiinnddaa  NNaappoolliittaannoo  
sseeggúúnn  llaa  ccuuaall  eell  ppoollííttiiccoo  nnoo  ssee  hhaabbrrííaa  lliimmiittaaddoo  aa  sseerr  tteessttiiggoo  ddee  ssuu  aabbdduucccciióónn  ssiinnoo  qquuee  ééll  mmiissmmoo  hhaabbrrííaa  ssiiddoo  
vvííccttiimmaa  ddee  ssuucceessiivvooss  sseeccuueessttrrooss..  
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rreeqquueerriiddooss  ppoorr  eell  SSeerrvviicciioo  SSeeccrreettoo  ppaarraa  aaccllaarraarr  llaa  ssiittuuaacciióónn..  EEll  ggoobbiieerrnnoo  nnoo  
eennttrraabbaa  nnii  ssaallííaa  eenn  llaa  hhiissttoorriiaa  ddee  LLiinnddaa  ppeerroo  ddeecciiddiióó  iinnvveessttiiggaarr  eell  
ccoommppoorrttaammiieennttoo  ddee  ssuuss  ““aaggeenntteess””..  EEll  pprrooppiioo  HHooppkkiinnss  ––sseeggúúnn  eell  ccoooorrddiinnaaddoorr  
iinntteerrnnaacciioonnaall  ddeell  MMUUFFOONN,,  JJoosséé  AAnnttoonniioo  HHuunnnneeuuss--  ddeeccllaarróó  qquuee  ““nnoo  ssaabbrréé  ccoonn  
sseegguurriiddaadd  qquuiiéénneess  ssoonn  eessooss  ddooss  hhoommbbrreess  hhaassttaa  qquuee  nnoo  llooss  ccoonnoozzccaa  yy  vveeaa  ssuuss  
ccrreeddeenncciiaalleess””..  
AA  ppeessaarr  ddee  ttooddoo  eenn  ssuu  rreecciieennttee  lliibbrroo  WWiittnneesssseedd,,  HHooppkkiinnss  iinnssiinnúúaa  llaa  ccoonneexxiióónn  
gguubbeerrnnaammeennttaall  yy  ooffrreeccee,,  aaddeemmááss,,  nnuueevvooss  eelleemmeennttooss  ppaarraa  eell  ddeebbaattee::  llaass  
rraaddiiooggrraaffííaass  ddeell  ppeerrffiill  ddee  LLiinnddaa  NNaappoolliittaannoo∗∗  eenn  llaass  qquuee  ppuueeddee  oobbsseerrvvaarrssee  uunn  
ccuueerrppoo  eexxttrraaññoo  aa  llaa  aallttuurraa  ddee  llaa  nnaarriizz  aaddhheerriiddoo  aa  llaa  mmiissmmaa  ppoorr  uunnaa  eessppeecciiee  ddee  
ggaanncchhooss..  ¿¿SSee  ttrraattaa  ddee  uunn  iimmppllaannttee  eexxttrraatteerrrreessttrree??  
EEll  nnúúmmeerroo  ddee  pprreessuunnttooss  iimmppllaanntteess  aalliieennííggeennaass  rreessccaattaaddooss  ddeell  ccuueerrppoo  ddee  
qquuiieenneess  aasseegguurraann  hhaabbeerr  ssiiddoo  aabbdduucciiddooss  hhaa  aauummeennttaaddoo  eessppeeccttaaccuullaarrmmeennttee  eenn  
llooss  úúllttiimmooss  aaññooss..  EEnn  11999955,,  dduurraannttee  llaa  cceelleebbrraacciióónn  ddee  uunn  ccoonnggrreessoo  eenn  llaa  cciiuuddaadd  
ffrraanncceessaa  ddee  MMaarrsseeiillllee,,  ccoonnooccíí  aall  eessppeecciiaalliissttaa  nnoorrtteeaammeerriiccaannoo  DDeerrrreell  SSiimmss  qquuiieenn  
ppuussoo  eenn  mmiiss  mmaannooss  uunn  eessttuucchhee  ccoonn  mmááss  ddee  ddiieezz  ddee  eessttooss  ““iimmppllaanntteess””..  SSiimmss    
ttrraabbaajjaa  ccoommoo  hhiippnnóóllooggoo  yy  tteerraappeeuuttaa  eenn  eell  HHoouussttoonn  UUFFOO  NNeettwwoorrkk,,  aa  llaass  óórrddeenneess  
ddeell  cciirruujjaannoo  RRooggeerr  LLeeiirr..  JJuunnttooss  hhaann  ccoonnsseegguuiiddoo  eexxttrraaeerr  mmááss  ddee  uunnaa  ddoocceennaa  ddee  
iimmppllaanntteess  ddeell  ccuueerrppoo  ddee  aabbdduucciiddooss..  LLaa  mmaayyoorrííaa  ddee  eellllooss  ssoonn  sseennssiibblleess  aa  llaa  lluuzz  
nneeggrraa  ((bbllaacckk  lliiggtthh))  aauunnqquuee  ssee  ccoonnffiirrmmaa  ssuu  uubbiiccaacciióónn  mmeeddiiaannttee  rraaddiiooggrraaffííaass..  
““EExxiisstteenn  ––eexxpplliiccaa  SSiimmss--  nnuummeerroossooss  ttiippooss  ddee  iimmppllaanntteess..  AAllgguunnooss  ssoonn  ppeeqquueeññooss  
yy  rreeddoonnddooss,,  oottrrooss  pprreesseennttaann  ssaalliieenntteess  ppuunnttiiaagguuddooss  ee  iinncclluussoo  llooss  hhaayy  
ggeellaattiinnoossooss,,  ppaarraa  eevviittaarr  qquuee  ppuueeddaann  sseerr  ddeetteeccttaaddooss  ppoorr  nnuueessttrraa  tteeccnnoollooggííaa””..  
SSeeggúúnn  ssee  ddeesspprreennddee  ddee  llaass  oobbsseerrvvaacciioonneess  ddee  eessttee  eexxppeerrttoo,,  llaass  zzoonnaass  mmááss  
ffrreeccuueenntteess  ddoonnddee  ssee  hhaann  hhaallllaaddoo  eessttooss  oobbjjeettooss  ssoonn  llooss  bbrraazzooss  yy  llaass  ppiieerrnnaass  ddee  
llooss  ““sseeccuueessttrraaddooss””..  
LLooss  iinnjjeerrttooss  ssee  eennccuueennttrraann  ssiittuuaaddooss,,  ggeenneerraallmmeennttee,,  jjuunnttoo  aa  tteerrmmiinnaacciioonneess  
nneerrvviioossaass  yy  ssoonn  eexxttrraaííddooss  mmeeddiiaannttee  uunnaa  iinncciissiióónn  ddee  33  óó  44  ppuullggaaddaass  ccoonn  llaa  
aayyuuddaa  ddee  uunn  eessccaallppeelloo..  LLooss  oobbjjeettooss  rreeccuuppeerraaddooss  ssoonn  ccoollooccaaddooss  eenn  rreecciippiieenntteess  
eessttaannccooss  yy  eennvviiaaddooss  aall  DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  BBiioollooggííaa  ddee  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  
HHoouussttoonn  ppaarraa  ssuu  ppoosstteerriioorr  aannáálliissiiss..  
EEssttee  ffuuee,,  ppoorr  eejjeemmpplloo,,  eell  pprroocceeddiimmiieennttoo  eemmpplleeaaddoo  ppaarraa  eell  aannáálliissiiss  ddee  uunn  
iimmppllaannttee  eexxttrraaííddoo  eenn  ddiicciieemmbbrree  ddee  11999922  ddeell  oojjoo  ddee  uunn  aabbdduucciiddoo..  EEll  mmiinnúússccuulloo  
oobbjjeettoo  pprreesseennttaabbaa  uunnaa  aalleeaacciióónn  mmeettáálliiccaa  ppooccoo  ccoommúúnn  yy  aallttaammeennttee  ccoonndduuccttoorraa  
qquuee  ppooddrrííaa  sseerr  uuttiilliizzaaddaa,,  sseeggúúnn  llooss  eexxppeerrttooss,,  eenn  ccoonndduucccciioonneess  eelleeccttrróónniiccaass..  
¿¿FFoorrmmaabbaa  ppaarrttee,,  eennttoonncceess,,  ddee  uunn  mmeeccaanniissmmoo  mmuucchhoo  mmááss  ccoommpplleejjoo??  
AA  eessttaa  ccoonncclluussiióónn  lllleeggaabbaa  eell  eexxppeerrttoo  ddee  llaa  ccoommppaaññííaa  IInntteell  eenn  TToorroonnttoo  
((ddiisseeññaaddoorraa  ddee  pprroocceessaaddoorreess  iinnffoorrmmááttiiccooss))  qquuiieenn  ssuuggiirriióó  qquuee  ““eess  ppoossiibbllee  qquuee  
                                                                                                                      
∗∗  WWiittnneesssseedd,,  TThhee  ttrruuee  SSttoorryy  ooff  tthhee  BBrrooookkllyynn  BBrriiddggee  UUFFOO  AAbbdduuccttiioonnss..  BBuudddd  HHooppkkiinnss,,  PPáággiinnaa  117788  
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((eell  oobbjjeettoo))  aaccttúúee  ccoommoo  ttrraannssmmiissoorr--rreecceeppttoorr..  DDeessppuuééss  ddee  ttooddoo,,  llaa  pprreesseenncciiaa  ddee  
ssiilliicciioo  eenn  eell  nnúúcclleeoo  ppuueeddee  sseerr  uunnaa  ffoorrmmaacciióónn  nnaattuurraall  oo  ppaarrttee  ffuunncciioonnaall  ddee  llaa  
cciirrccuuiitteerrííaa  ddee  uunnaa  tteeccnnoollooggííaa  eexxttrraatteerrrreessttrree..  PPoorr  ddeessggrraacciiaa  ––aaññaaddee--  nnoo  ssee  
ppuueeddee  ddeemmoossttrraarr  nnii  lloo  uunnoo  nnii  lloo  oottrroo””..  
YY  eess  qquuee  llooss  aannáálliissiiss  uulltteerriioorreess  aa  llooss  qquuee  ffuuee  ssoommeettiiddoo  eell  pprreessuunnttoo  iimmppllaannttee  ppoorr  
eell  NNaattiioonnaall  IInnssttiittuuttee  ffoorr  DDiissccoovveerryy  SScciieennccee,,  NNIIDDSS,,  ffuueerroonn  rroottuunnddooss..  EEll  iinnffoorrmmee  
rreeddaaccttaaddoo  ppoorr  eell  pprrooffeessoorr  PPaauull  AA  FFuuiieerreerr  yy  eell  DDooccttoorr  JJoohhnn  AAlleexxaannddeerr  ddeemmoossttrróó  
qquuee  llaa  mmiisstteerriioossaa  vvaarriillllaa  ddee  44  mmiillíímmeettrrooss  ddee  llaarrggoo  ppoorr  00,,66  mmiillíímmeettrrooss  ddee  
ddiiáámmeettrroo  eerraa  uunn  ccuueerrppoo  mmeettáálliiccoo  rreeccuubbiieerrttoo  ppoorr  uunnaa  ssuuppeerrffiicciiee  eessccaammoossaa  ddee  
ggrraann  dduurreezzaa,,  ccoommoo  eell  ccuuaarrzzoo,,  ccoommppuueessttoo  ddee  iimmppoorrttaanntteess  ccaannttiiddaaddeess  ddee  hhiieerrrroo,,  
ffóóssffoorroo  yy  ccaallcciioo  yy,,  eenn  mmeennoorr  pprrooppoorrcciióónn,,  ddee  cclloorroo..  EEssttooss  ddooss  úúllttiimmooss  eelleemmeennttooss  
ppooddííaann  hhaallllaarrssee  pprreesseenntteess  ppoorr  llaa  ccaallcciiffiiccaacciióónn  ddee  llaa  mmuueessttrraa  yyaa  qquuee,,  aall  ppaarreecceerr,,  
hhaabbííaa  ppeerrmmaanneecciiddoo  aaddhheerriiddaa  aall  hhuueessoo  ddeell  aabbdduucciiddoo..  AA  ppeessaarr  ddee  eelllloo  nnii  llaa  ppiieerrnnaa  
rreessuullttóó  iinnffeeccttaaddaa  nnii  eell  aaggeennttee  eexxttrraaññoo  ffuuee  ddeetteeccttaaddoo  ppoorr  llaass  ddeeffeennssaass  ddeell  
oorrggaanniissmmoo..  
LLooss  aauuttoorreess  ddee  eessttee  rreevveellaaddoorr  iinnffoorrmmee,,  eell  pprriimmeerroo  ddee  eessttaa  nnaattuurraalleezzaa  hheecchhoo  
ppúúbblliiccoo,,  pprreecciissaann,,  aaddeemmááss,,  qquuee  aalleeaacciioonneess  ccoommoo  llaass  ddeell  iimmppllaannttee  ssee  ddaann  ddee  
ffoorrmmaa  nnaattuurraall  eenn  llooss  mmeetteeoorriittooss..  AAhhoorraa  bbiieenn::  ¿¿QQuuéé  hhaaccee  uunn  mmeetteeoorriittoo  eenn  llaa  
ppiieerrnnaa  ddee  uunn  aabbdduucciiddoo??  ¿¿DDeemmuueessttrraann  llooss  iimmppllaanntteess  llaa  nnaattuurraalleezzaa  
eexxttrraatteerrrreessttrreess  ddee  eessttaass  iinnqquuiieettaanntteess  aappaarriicciioonneess  eenn  llaass  aallccoobbaass??  
EEll  pprreessttiiggiioossoo  ppssiiqquuiiaattrraa  ddee  HHaarrvvaarrdd,,  JJoohhnn  MMaacckk,,  ssee  hhaann  pprreeooccuuppaaddoo  ddee  eessttaa  
ccuueessttiióónn  yy,,  ttrraass  eell  eexxaammeenn  ddee  aabbuunnddaannttee  ccaassuuííssttiiccaa,,  hhaa  lllleeggaaddoo  aa  llaa  ccoonncclluussiióónn  
ddee  qquuee  ddiicchhaass  eexxppeerriieenncciiaass  ppoosseeeenn  ttooddaass  llaass  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ddee  uunn  
aaccoonntteecciimmiieennttoo  rreeaall,,  llooss  rreellaattooss,,  aaddeemmááss,,  ssee  aaccoommppaaññaann  ddee  llaa  ccaarrggaa  eemmoocciioonnaall  
aapprrooppiiaaddaa  yy  nnoo  ddee  uunn  eessttaaddoo  mmeennttaall  qquuee  ssee  hhuubbiieerraa  jjuussttiiffiiccaaddoo  ccoonn  uunn  eexxcceessoo  
ddee  iimmaaggiinnaacciióónn..  MMaacckk  aaññaaddee  qquuee  eessttaa  hhuueellllaa  eemmoocciioonnaall  eess  mmuuyy  ppaarreecciiddaa  aall  
ttrraauummaa  ddee  uunnaa  vviioollaacciióónn..  EEnn  uunnaa  llíínneeaa  ppaarreecciiddaa  BBuudddd  HHooppkkiinnss,,  hhaa  sseeññaallaaddoo  ssiinn  
rruubboorr  qquuee  llooss  eexxttrraatteerrrreessttrreess  eessttáánn  aaqquuíí  yy  nnooss  hhaann  eessttaaddoo  oobbsseerrvvaannddoo  dduurraannttee  
mmuucchhooss  aaññooss..  EEssttee  aarrttiissttaa  nneeooyyoorrqquuiinnoo  hhaa  eessttuuddiiaaddoo  cciieennttooss  ddee  ccaassooss  eenn  ttooddoo  eell  
mmuunnddoo  yy  hhaa  rreeuunniiddoo  aabbuunnddaanntteess  pprruueebbaass  ffííssiiccaass  ddee  ssuu  eexxiisstteenncciiaa  rreeaall..  LLooss  
vviissiittaanntteess  ddee  ddoorrmmiittoorriioo  ssoonn,,  ppaarraa  llaa  mmaayyoorrííaa  ddee  eessttuuddiioossooss  nnoorrtteeaammeerriiccaannooss,,  
uunnaa  mmaanniiffeessttaacciióónn  mmááss  ddeell  ffeennóómmeennoo  aabbdduucccciióónn..  LLaa  ddiiffeerreenncciiaa  ssuussttaanncciiaall  eess  eell  
eesscceennaarriioo;;  ssii  eenn    llaa  ddééccaaddaa  ddee  llooss  aaññooss  6600  eessttaass  eexxppeerriieenncciiaass  aaccoonntteeccííaann  eenn  
ccaarrrreetteerraass  ssoolliittaarriiaass  aahhoorraa  ooccuurrrreenn  eenn  ggrraannddeess  nnúúcclleeooss  uurrbbaannooss,,  eenn  eell  iinntteerriioorr  
ddee  nnuueessttrrooss  ddoorrmmiittoorriiooss..  
LLaa  ppuubblliiccaacciióónn  ddee  IInnffiillttrraaddooss,,  hhaaccee  ccuuaattrroo  aaññooss,,  ssuuppuussoo  uunn  pprriimmeerr  ccoonnttaaccttoo  ccoonn  
llooss  ““aabbdduucciiddooss””  eessppaaññoolleess..  MMuuyy  pprroonnttoo  rreecciibbíí  uunnaa  ggrraann  ccaannttiiddaadd  ddee  ccaarrttaass  
pprroocceeddeenntteess  ddee  lleeccttoorreess  ddee  ttooddooss  llooss  rriinnccoonneess  ddee  EEssppaaññaa  qquuee  mmee  eexxppoonnííaann  ssuuss  
eexxppeerriieenncciiaass..  AAllgguunnaass  ttooddaavvííaa  ssee  aammoonnttoonnaann  eenn  mmii  eessccrriittoorriioo  aa  llaa  eessppeerraa  ddee  
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uunnaa  ccoonntteessttaacciióónn  oo  ddee  llaa  ccoonnssiigguuiieennttee  iinnvveessttiiggaacciióónn  ppeerroo  ffuueerroonn  ttaannttaass  qquuee  hhaa  
rreessuullttaaddoo  iimmppoossiibbllee  aatteennddeerrllaass  aa  ttooddaass  aa  ppeessaarr  ddeell  ttiieemmppoo  ttrraannssccuurrrriiddoo..  PPiiddoo  
ddiissccuullppaass  aa  ttooddooss  eessooss  hhoommbbrreess  yy  mmuujjeerreess  qquuee  bbuussccaabbaann  uunnaa  ssaalliiddaa  aa  ssuuss  
aammaarrggaass  eexxppeerriieenncciiaass  ppeerroo  uunnaa  iinnvveessttiiggaacciióónn  rreeqquuiieerree,,  ssoobbrreettooddoo  ttiieemmppoo..  EEnn  
mmuucchhooss  ddee  llooss  ccaassooss  eessttuuddiiaaddooss  ssee  ppuueeddee  ccoonnoocceerr  llaa  ffeecchhaa  ddee  iinniicciioo  ddee  llaass  
aappaarriicciioonneess  ppeerroo  rreessuullttaa  mmuuyy  ddiiffíícciill  ddee  pprreecciissaarr  ssuu  ffiinnaall..  EEss  ppoorr  eelllloo  qquuee  llooss  
iinnvveessttiiggaaddoorreess  ssóólloo  ccoonnoocceemmooss  llaa  ppuunnttaa  ddee  uunn  ggiiggaanntteessccoo  iicceebbeerrgg  
ffeennoommeennoollóóggiiccoo..  
AAllgguunnooss  ppiieennssaann  qquuee  llooss  aabbdduucciiddooss  eessttáánn  ssiisstteemmááttiiccaammeennttee  ““ccoonnttrroollaaddooss””,,  
ggeenneerraallmmeennttee  ddeessddee  llaa  iinnffaanncciiaa,,  oottrrooss  qquuee  lllleeggaaddooss  aa  uunnaa  cciieerrttaa  mmaadduurreezz  eenn  eell  
eessppíírriittuu  llooss  vviissiittaanntteess  ddeessaappaarreecceenn..  EEnn  ccuuaallqquuiieerr  ccaassoo  ssii  llooss  ““vviissiittaanntteess””  
aappaarreecceenn  eenn  ssuu  vviiddaa  ppuueeddeenn  aaccoommppaaññaarrllee  dduurraannttee  ddííaass  oo,,  aa  vveecceess,,  dduurraannttee  
llaarrggooss  aaññooss..  PPoorr  eessee  mmoottiivvoo  mmee  hhee  ccoonnvveerrttiiddoo,,  ppaarraa  mmuucchhaass  ddee  eessttaass  ppeerrssoonnaass,,  
eenn  aammiiggoo  mmááss  ddee  ssuu  ffaammiilliiaa  eenn  lluuggaarr  ddeell  eexxppeerrttoo  qquuee  ccuurriioosseeaa..  EEssttoo  ttiieennee  ssuuss  
vveennttaajjaass  ee  iinnccoonnvveenniieenntteess..  
LLooss  nnuueevvooss  ccaassooss  ––aallgguunnooss  ddee  llooss  ccuuaalleess  pprreesseennttoo  eenn  eessttee  vvoolluummeenn--  ppeerrtteenneecceenn  
aa  hhoommbbrreess  yy  mmuujjeerreess  nnoorrmmaalleess  qquuee  uunn  ddííaa  ssee  iinntteerreessaarroonn  ppoorr  llaass  ccuueessttiioonneess  
uuffoollóóggiiccaass  ppaarraa  ttrraattaarr  ddee  ddaarr  rreessppuueessttaa  aall  ppoorr  qquuéé  ddee  ssuuss  ddeessggaarrrraaddoorraass  
vviivveenncciiaass..  EEllllooss  ssoonn  llooss  iinnffiillttrraaddooss..  NNoo  ssaabbeenn  ppaarraa  qquuéé  ffuueerroonn  eelleeggiiddooss,,  nnii  ppoorr  
qquuiieenn  ppeerroo  ssaabbeenn  qquuee  hhaayy  aallggoo  eenn  ssuu  iinntteerriioorr  qquuee  lluucchhaa  ppoorr  ssaalliirr  aa  fflloottee..  CCoommoo  
ssii  ttuuvviieerraann  uunnaa  mmiissiióónn  qquuee  ppaarreeccee  eessttaarr  eenn  ssiinnttoonnííaa  ccoonn  llooss  ttiieemmppooss  qquuee  nnooss  hhaa  
ttooccaaddoo  vviivviirr,,  ccoonn  llaa  eennttrraaddaa  ddee  uunn  nnuueevvoo  MMiilleenniioo..  
MMii  ooppiinniióónn  hhaann  ccaammbbiiaaddoo  ppooccoo  eenn  eessttee  ttiieemmppoo..  EEnn  llíínneeaass  ggeenneerraalleess  ssiiggoo  
ppeennssaannddoo  qquuee  aa  ppeessaarr  ddee  ssuu  ppooppuullaarriiddaadd  llaa  hhiippóótteessiiss  eexxttrraatteerrrreessttrree  eess  llaa  mmeennooss  
ccoonnvviinncceennttee  ddee  llaass  aalltteerrnnaattiivvaass  pprrooppuueessttaass  ppaarraa  eexxpplliiccaarr  eessttee  ffeennóómmeennoo..  SSuu  
ddiinnáámmiiccaa  rreessuullttaa  mmuucchhoo  mmááss  eevvaanneesscceennttee  ee  iinnssiiddiioossaa,,  pprreesseennttee  eenn  ttooddaass  llaass  
ééppooccaass  yy  eenn  llooss  eessttrraattooss  ssoocciiaalleess..  ¿¿CCuuááll  eess  ppuueess  ssuu  oorriiggeenn??  
LLaa  hhiippóótteessiiss  ppllaanntteeaaddaa  eenn  eessttee  lliibbrroo  aappuunnttaa  hhaacciiaa  llaa  eexxiisstteenncciiaa  ee  iinntteerraacccciióónn  ddee  
oottrraass  ddiimmeennssiioonneess..  EEll  ddiiffuunnttoo  PPeerree  VVaallvveerrddee,,  ppiioonneerroo  ddee  llaa  uuffoollooggííaa  eenn  eessttee  
ppaaííss,,  ccrreeííaa  eenn  ssuu  eexxiisstteenncciiaa  yy  eenntteennddííaa  qquuee  eessttaass  iinntteelliiggeenncciiaass  ““iinnvviissiibblleess””  aa  
nnuueessttrrooss  oojjooss  ““nneecceessiittaabbaann  ddee  uunnaa  aaccttiivviiddaadd  mmeennttaall  yy  ddee  uunn  ssooppoorrttee--vveehhííccuulloo--
ccuueerrppoo  qquuee  nnoo  eess,,  nneecceessaarriiaammeennttee,,  uunnaa  eessttrruuccttuurraa  ffííssiiccaa  ddeennssaa””..  VVaallvveerrddee  ssee  
hhaallllaabbaa  iiddeeoollóóggiiccaammeennttee  lliiggaaddoo  aa  llaa  CCoommmmiissssiioonn  dd’’ÉÉttuuddeess  OOuurraannooss  qquuee  ddiirriiggee  
eenn  FFrraanncciiaa  PPiieerrrree  DDeellvvaall  yy  ssoossttiieennee  qquuee  llaa  hhuummaanniiddaadd  eessttáá  ssiieennddoo  mmaanniippuullaaddaa  
ppoorr  iinntteelliiggeenncciiaass  ddee  oottrroo  nniivveell  ddee  eexxiisstteenncciiaa  oo  ddee  oottrraa  ddiimmeennssiióónn..    
CCeerrccaa  ddee  mmeeddiioo  cceenntteennaarr  ddee  eessppeecciiaalliissttaass  eessppaaññoolleess  ssee  mmoossttrróó  ccoonnvveenncciiddoo  ddee  
llaa  eexxiisstteenncciiaa  ddee  eessttaa  mmaanniippuullaacciióónn  yy  bbaajjoo  llaa  ddeennoommiinnaacciióónn  ddee  PPrrooyyeeccttoo  DDeellffooss  
ddeessaarrrroollllaarroonn  uunnaa  sseerriiee  ddee  ggrruuppooss  ddee  ttrraabbaajjoo  eennccaammiinnaaddooss  aa  ““hhaacceerr  vviissiibbllee  lloo  
iinnvviissiibbllee””..  
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LLaa  ppssiiccoottrróónniiccaa∗∗,,  llaa  rreeggrreessiióónn  hhiippnnóóttiiccaa,,  llooss  EEssttaaddooss  AAlltteerraaddooss  ddee  CCoonnsscciieenncciiaa,,  
eell  ttaabblleerroo  OOUUII--JJAA  oo  llaa  mmeeddiiuummnniiddaadd  iibbaann  aa  sseerr  llooss  iinnssttrruummeennttooss  ppaarraa  
aavveerriigguuaarr  ppoorr  qquuéé  eessttaass  iinntteelliiggeenncciiaass  eevvoolluucciioonnaann  eenn  uunn  ppllaannoo  ddee  eexxiisstteenncciiaa  
ddiissttiinnttoo  aall  nnuueessttrroo  yy  nnooss  iibbaann  aa  pprrooppoorrcciioonnaarr  iinnffoorrmmaacciióónn  ssoobbrree  ccuuááll  eess  llaa  
ffiinnaalliiddaadd  ddee  ssuuss  iinnccuurrssiioonneess  eenn  nnuueessttrroo  mmuunnddoo..  
LLooss  iinnvveessttiiggaaddoorreess  ddeell  PPrrooyyeeccttoo  DDeellffooss  ––eennttrree  llooss  qquuee  mmee  ccuueennttoo--  ffiirrmmaarroonn  eenn  
11999944,,  eenn  eell  MMoonnaasstteerriioo  ddeell  SSaannttoo  EEssppíírriittuu  ddeell  MMoonnttee,,  eenn  GGiilleett,,  VVaalleenncciiaa,,  uunn  
mmaanniiffiieessttoo  ddiieezz  ppuunnttooss  eenn  eell  qquuee  ssee  ddeeccííaa  qquuee  eell  ffeennóómmeennoo  OOVVNNII  eess  ttoottaall  oo  
ppaarrcciiaallmmeennttee  eexxttrraaññoo  aall  pprroobblleemmaa  ddee  llaa  vviiddaa  eexxttrraatteerrrreessttrree  ccoonn  eell  qquuee  ssee  hhaa  
pprreetteennddiiddoo  ccaassii  ssiieemmpprree  aassoocciiaarr∗∗..  
““SSuu  iinntteerrffeerreenncciiaa  eenn  llooss  aassuunnttooss  hhuummaannooss  ––ppoossttuullaa  eell  mmaanniiffiieessttoo--  ddeebbee  
iinnsseerrttaarrssee  eenn  eell  ccoonntteexxttoo  ddee  uunn  vveerrddaaddeerroo  ccoommpplloott  ooccuullttoo,,  oorriieennttaaddoo  
ppoossiibblleemmeennttee  hhaacciiaa  uunn  NNuueevvoo  OOrrddeenn  MMuunnddiiaall””..  YY  eess  qquuee  yyaa  aannttiicciippoo  qquuee  
mmuucchhooss  ddee  llooss  pprreetteennddiiddooss  aabbdduucciiddooss  hhaann  ccaammbbiiaaddoo  ssuu  vviiddaa  ddeessppuuééss  ddee  eessttaa  
eexxppeerriieenncciiaa  eenn  uunnaa  llíínneeaa  ssiimmiillaarr  aa  llaa  ddee  llooss  pprroottaaggoonniissttaass  ddee  uunnaa  eexxppeerriieenncciiaa  
cceerrccaannaa  aa  llaa  mmuueerrttee  ((EECCMM))..  
LLooss  ttrraabbaajjooss,,  áámmpplliiaammeennttee  ddooccuummeennttaaddooss,,  ddee  iinnvveessttiiggaaddoorreess  ccoommoo  RRaayymmoonndd  
MMooooddyy,,  EElliissaabbeetthh  KKüübblleerr--RRoossss  oo  KKeennnneett  RRiinngg  iinnddiiccaann,,  eeffeeccttiivvaammeennttee,,  ccoommoo  
                                                                                                                      
∗∗  EEssttuuddiioo  ddee  llooss  pprroocceessooss  eenneerrggééttiiccooss  qquuee  iinnffiieerreenn  eenn  llooss  ccaammppooss  ddee  iinntteerraacccciióónn  eennttrree  eell  hhoommbbrree  yy  eell  mmuunnddoo  
aammbbiieennttaall  qquuee  rrooddeeaa  aall  sseerr  hhuummaannoo..  
∗∗  11  EEll  ffeennóómmeennoo  OOVVNNII  eess  ttoottaall  oo  ppaarrcciiaallmmeennttee  eexxttrraaññoo  aall  pprroobblleemmaa  ddee  llaa  vviiddaa  eexxttrraatteerrrreessttrree,,  ccoonn  llaa  ccuuaall  ssee  hhaa  
pprreetteennddiiddoo  ccaassii  ssiieemmpprree  aassoocciiaarrlloo  yy  jjuussttiiffiiccaarrlloo..  
22..  MMuucchhaass  ddee  llaass  mmaanniiffeessttaacciioonneess  ddeell  ffeennóómmeennoo  OOVVNNII  eennttrraann  eenn  llooss  ddoommiinniiooss  ddee  lloo  ppaarraaffííssiiccoo,,  nniivveell  qquuee  ppoorr  
ssuu  nnaattuurraalleezzaa  ddee  aallttoo  ccoonntteenniiddoo  ssuubbjjeettiivvoo  ppuueeddee  eessccaappaarr  aall  aannáálliissiiss  cciieennttííffiiccoo  ccoonnvveenncciioonnaall..  
33..  AAmmpplliiaass  rreeddeess  ddee  iinnvveessttiiggaaddoorreess  eenn  EEuurrooppaa  yy  AAmméérriiccaa  hhaann  ccoonnsseegguuiiddoo  rreeuunniirr  ssuuffiicciieenntteess  eelleemmeennttooss  
iinnffoorrmmaattiivvooss  qquuee  pprruueebbaann  llaa  ppeerrtteenneenncciiaa  aall  ddoommiinniioo  ddee  lloo  ppaarraaffiissiiccoo  ddee  mmuucchhooss  ddee  llooss  ffeennóómmeennooss  ccllaassiiffiiccaaddooss  
ccoommoo  OOVVNNIIss..  
44..  EExxiissttee  ssuuffiicciieennttee  ccaassuuííssttiiccaa  ddee  ffeennóómmeennooss  qquuee  hhooyy  ssee  ccllaassiiffiiccaarrííaann  ccoommoo  OOVVNNIIss  yy  qquuee  hhaann  ddeetteerrmmiinnaaddoo  uunnaa  
pprroottoohhiissttoorriiaa  ddeell  ffeennóómmeennoo  iinnssccrriittaa  eenn  eell  mmaarrccoo  ddee  llaass  aannttiigguuaass  mmiittoollooggííaass  yy  eenn  eell  oorriiggeenn  ddee  rreelliiggiioonneess  hhooyy  
iinnssttiittuucciioonnaalliizzaaddaass..  
55..  EEssttaass  mmaanniiffeessttaacciioonneess  nnoo  ssoonn  mmááss  qquuee  uunnaa  ddee  llaass  mmúúllttiipplleess  ffaacceettaass  ddee  uunn  ppllaannoo  ddee  eexxiisstteenncciiaa  oo  uunniivveerrssoo  
ooccuullttoo,,  eexxttrraaññoo  aa  nnuueessttrroo  mmuunnddoo  mmaatteerriiaall,,  qquuee  eessttáá  ssuujjeettoo  aa  llaass  lleeyyeess  ddeell  eessppaacciioo--ttiieemmppoo..  
66..  SSuu  iinntteerrffeerreenncciiaa  eenn  llooss  aassuunnttooss  hhuummaannooss  ddeebbee  iinnsseerrttaarrssee  eenn  eell  ccoonntteexxttoo  ddee  uunn  vveerrddaaddeerroo  ccoommpplloott  ooccuullttoo,,  
oorriieennttaaddoo  ppoossiibblleemmeennttee  hhaacciiaa  uunn  nnuueevvoo  oorrddeenn  mmuunnddiiaall..  
77..  SSee  ppuueeddee  ccoonncclluuiirr  qquuee  eell  ffeennóómmeennoo  OOVVNNII  yy  oottrraass  mmaanniiffeessttaacciioonneess  iinneexxpplliiccaabblleess  ttiieenneenn  lluuggaarr  eenn  eell  ppllaann  ddee  
uunn  vvaassttoo  eesscceennaarriioo  ddee  eennggaaññoo..  
88..  SSee  ccoonncclluuyyee  qquuee  eessttee  ppllaann  oo  ccoommpplloott  hhaa  iinntteerrffeerriiddoo  yy  ssiigguuee  iinntteerrffiirriieennddoo  eenn  llaa  nnoorrmmaall  eevvoolluucciióónn  ddeell  hhoommbbrree  
yy  ddee  ssuuss  ccaappaacciiddaaddeess  ppssííqquuiiccaass,,  ppoorr  mmeeddiioo  ddee  llaa  sseedduucccciióónn  ddee  bbaannaalliizzaarr  lloo  ooccuullttoo,,  eenn  uunnaa  eessttrraatteeggiiaa  eennffooccaaddaa  
eesseenncciiaallmmeennttee  aa  llooss  jjóóvveenneess..  
99..  EEssttaa  aacccciióónn  aabbaarrccaa  llaa  mmaanniippuullaacciióónn  ppssííqquuiiccaa,,  llaa  ssuuggeessttiióónn  mmeennttaall,,  llooss  eessttaaddooss  aalltteerraaddooss  ddee  ccoonncciieenncciiaa,,  llaass  
mmooddiiffiiccaacciioonneess  ddee  llaa  ppeerrssoonnaalliiddaadd,,  eell  ccoonnttrrooll  tteelleeppááttiiccoo......  
1100..  LLaa  ccoonnttiinnuuaaddaa  pprreesseenncciiaa  ddeell  ffeennóómmeennoo  OOVVNNII  yy  ssuu  iinntteerrffeerreenncciiaa  aa  lloo  llaarrggoo  ddee  llaa  hhiissttoorriiaa  eess  uunnaa  pprruueebbaa  eevvii--
ddeennttee  ddee  llaa  eexxiisstteenncciiaa  ddee  uunnaa  iinntteenncciioonnaalliiddaadd  yy  ddee  uunnaa  eessttrraatteeggiiaa  aall  sseerrvviicciioo  ddee  uunn  ppooddeerr..  CCoonnttrraarrrreessttaarr  llaa  
ffiinnaalliiddaadd  ddee  eessttaa  aacccciióónn  ssuubbvveerrssiivvaa  qquuee  ssee  lllleevvaa  aa  ccaabboo  ttaannttoo  aa  nniivveell  mmeennttaall  ccoommoo  ffííssiiccoo,,  eess  llaa  llíínneeaa  ddee  ttrraabbaajjoo  
qquuee  pprrooppoonneenn  ddeessaarrrroollllaarr  llooss  mmiieemmbbrrooss  ccoommpprroommeettiiddooss  eenn  eell  PPrrooyyeeccttoo  DDeellffooss..  
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llooss  pprroottaaggoonniissttaass  hhaann  mmooddiiffiiccaaddoo  ssuu  ffee..  EEll  ssuujjeettoo  qquuee  hhaa  vviivviiddoo  eessttaass  
eexxppeerriieenncciiaass  hhaa  ssuuffrriiddoo  uunnaa  nnoottaabbllee  ttrraannssffoorrmmaacciióónn  eenn  ssuu  vviiddaa..  UUnnaa  
ttrraannssffoorrmmaacciióónn  qquuee  ccoonnoocceenn  bbiieenn  llooss  pprreessuunnttooss  aabbdduucciiddooss..  
LLaass  EECCMM  gguuaarrddaann  nnuummeerroossaass  ssiimmiilliittuuddeess  ccoonn  llooss  eeppiissooddiiooss  ddee  vviissiittaanntteess  
cclláássiiccooss∗∗  ppooddrrííaammooss  eessttaarr  ffrreennttee  aa  uunn  vvaassttoo  ppllaann  ddee  mmeennttaalliizzaacciióónn  oo  ddee  ccaammbbiioo  
ddee  ccoonnsscciieenncciiaa  aa  ttrraavvééss  ddee  ddiivveerrssooss  ffeennóómmeennooss..  
AA  lloo  llaarrggoo  ddee  aaqquueellllaa  rreeuunniióónn  cceelleebbrraaddaa  eenn  VVaalleenncciiaa  ppuuddee  ccoonnoocceerr  mmááss  
eessttrreecchhaammeennttee  aa  uunn  hhoommbbrree  qquuee  eessttaabbaa  eenn  pplleennoo  ccaammbbiioo  ddee  ccoonnsscciieenncciiaa  ddeebbiiddoo  
aa  ssuuss  aassoommbbrroossaass  eexxppeerriieenncciiaass  yy  qquuee,,  aa  mmii  jjuuiicciioo,,  ssee  ttrraattaa  ddee  uunnoo  ddee  llooss  
mmeejjoorreess  ccoonnttaaccttaaddooss  eessppaaññoolleess..  DDeessddee  tteemmpprraannaa  eeddaadd  hhaa  ssiiddoo  oobbjjeettoo  ddee  uunn  
eexxhhaauussttiivvoo  ccoonnttrrooll  ppoorr  ppaarrttee  ddee  eessttaass  mmiisstteerriioossaass  iinntteelliiggeenncciiaass  oo,,  aall  mmeennooss,,  eessoo  
eess  lloo  qquuee  ppaarreecceenn  iinnddiiccaarr  llaass  sseessiioonneess  ddee  hhiippnnoossiiss  aa  llaass  qquuee  ddiivveerrssooss  eexxppeerrttooss  
lloo  hhaann  ssoommeettiiddoo  eenn  eell  ttrraannssccuurrssoo  ddee  llooss  aaññooss..  
JJooaaqquuiinn  FFeerrnnáánnddeezz  ttiieennee  eenn  ssuu  hhaabbeerr  mmááss  ddee  uunnaa  vveeiinntteennaa  ddee  aavviissttaammiieennttooss,,  
vviivveenncciiaass,,  tteessttiiggooss  ee,,  iinncclluussoo  uunn  oobbjjeettoo,,  uunn  ccaassoo  rreeaallmmeennttee  iinnccrreeííbbllee  qquuee  
pprreesseennttoo,,  ppoorr  pprriimmeerraa  vveezz,,  ccoonn  eessttaa  eeddiicciióónn  aaccttuuaalliizzaaddaa  ddee  IInnffiillttrraaddooss..  
EEnn  llaass  ssiigguuiieenntteess  ppáággiinnaass  eessttáá  eell  pprroodduuccttoo  ddee  eessffuueerrzzoo  ddee  uunnaa  iinnvveessttiiggaacciióónn  
iinniicciiaaddaa  eenn  11998899  yy  ccuuyyaa  ffiinnaalliizzaacciióónn  nnoo  ssee  vviisslluummbbrraa  ppuueess,,  aa  mmeeddiiddaa  qquuee  
lllleeggaammooss  aall  ffiinnaall  ddeell  mmiilleenniioo,,  eell  nnúúmmeerroo  ddee  iinnffiillttrraaddooss  eess  ccaaddaa  vveezz  mmaayyoorr..  UUnnaa  
rreecciieennttee  eennccuueessttaa  ∗∗∗∗  eeffeeccttuuaaddaa  eenn  llooss  EEssttaaddooss  UUnniiddooss    llaa  AAJJCC  SSoouutthheerrnn  FFooccuuss  
PPoollll  mmuueessttrraa  ccoommoo  eell  ppoorrcceennttaajjee  ddee  nnoorrtteeaammeerriiccaannooss  qquuee  ccrreeeenn  eenn  llaa  pprreesseenncciiaa  
ddee  eexxttrraatteerrrreessttrreess  eenn  nnuueessttrroo  mmuunnddoo  eess  ddeell  3322%%    yy,,  ccuurriioossaammeennttee,,  mmááss  ddeell  7700%%  
ooppiinnaa  qquuee  ssuu  ggoobbiieerrnnoo  ooccuullttaa  eevviiddeenncciiaass  ffííssiiccaass,,  nnaavveess  oo  ppaarrtteess  ddee  eellllaass  aassíí  
ccoommoo  ccuueerrppooss  ddee  aalliieennííggeennaass..  AA  tteennoorr  ddee  eessttooss  ddaattooss  eess  eevviiddeennttee  qquuee  llaa  
iinnvveessttiiggaacciióónn  sseerriiaa  yy  rriigguurroossaa  eess  ccaaddaa  vveezz  mmááss  nneecceessaarriiaa..  UUnnaa  iinnvveessttiiggaacciióónn  
qquuee  ddeebbee  ddee  sseerr  aassuummiiddaa  ppoorr  llooss  cciieennttííffiiccooss,,  ppoorr  eessppeecciiaalliissttaass  ddee  llaass  ddiivveerrssaass  
áárreeaass  aa  llaass  qquuee  aaffeeccttaa  eessttee  eessccuurrrriiddiizzoo  ffeennóómmeennoo  llllaammaaddoo  aabbdduucccciióónn..  
  

TTaarrrraassaa  ((BBaarrcceelloonnaa))  11  ddee  nnoovviieemmbbrree  ddee  11999988

                                                                                                                      
∗∗  EEll  PPrrooyyeeccttoo  OOmmeeggaa,,  KKeennnneetthh  RRiinngg,,  MMááss  AAlllláá  LLiibbrrooss,,  MMaaddrriidd  11999955  
∗∗∗∗  AAttllaannttaa  JJoouurrnnaall--CCoonnssttiittuuttiioonn,,  2299  ddee  jjuulliioo  ddee  11999988  
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  CCAAPPIITTUULLOO  II  

  
  

EEMMPPIIEEZZAA  LLAA  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIOONN  
  
  
  
          RReeccuueerrddoo  ccoonn  eessppeecciiaall  eemmoocciióónn  aaqquueell  ccaalluurroossoo  vveerraannoo  ddee  11998899..  NNooss  
hhaalllláábbaammooss  eenn  eell  oossccuurroo  ccoommeeddoorr  ddee  uunn  sseenncciilllloo  rreessttaauurraannttee  lleevvaannttiinnoo,,  
sseennttaaddooss  eennttoorrnnoo  aa  uunnaa  llaarrggaa  mmeessaa  qquuee  llaa  oorrggaanniizzaacciióónn  ddeell  ccoonnggrreessoo  hhaabbííaa  
pprreevviissttoo  ppaarraa  llooss  iinnvviittaaddooss    yy  ppoonneenntteess    ddee  aaqquueellllaass    SSeegguunnddaass    JJoorrnnaaddaass  ssoobbrree    
OOVVNNIISS,,  eenn  VViinnaarróóss  ((CCaasstteellllóónn))..  EEnn  uunn  eexxttrreemmoo  llooss  iinnvveessttiiggaaddoorreess  EEnnrriiqquuee  ddee  
VViicceennttee  yy  GGaabbrriieell  CCaarrrriióónn  ddiissccuuttííaann  aaccaalloorraaddaammeennttee  ssoobbrree  llaa  pprreesseenncciiaa  
eexxttrraatteerrrreessttrree  ccoonn  eell  ppaaddrree  EEnnrriiqquuee  LLóóppeezz  GGuueerrrreerroo,,  rreessppoonnssaabbllee  ddee  qquuee  eell  
mmiisstteerriioossoo  aassuunnttoo    UUMMMMOO  ffuueerraa  uunn  eenniiggmmaa  ddee  pprriimmeerr  óórrddeenn  eenn  nnuueessttrroo  ppaaííss  aall  
rreevveellaarr  ssuuss  ccoommuunniiccaaddooss  eenn  uunn  lliibbrroo..  EEnn  eell  oottrroo  eexxttrreemmoo  ttrraattaabbaammooss  ddee  ssaacciiaarr  
nnuueessttrraa  sseedd  ssaabboorreeaannddoo  uunnaass  ""ccllaarraass""  eellaabboorraaddaass  aa  bbaassee  ddee  cceerrvveezzaa  yy  ggaasseeoossaa..  
EEll  ddeessttiinnoo  qquuiissoo  qquuee  aa  mmii  ddeerreecchhaa  ssee  sseennttaarraa  uunn  mmaattrriimmoonniioo  ssiinngguullaarr..  
  
          EEllllaa  tteennddrrííaa  ttrreeiinnttaa  yy  ttaannttooss  aaññooss,,  ppeelloo  nneeggrroo  yy  ccoorrttoo..  SSoorrpprreennddííaann  ssuuss  oojjooss  
oossccuurrooss  yy  vviivvaacceess,,  ddee  eexxpprreessiióónn  ttrriissttee  ppeerroo  qquuee  ppaarreeccííaa  iinnvviittaarr  aa  aassoommaarrssee  eenn  
eellllooss..  EEll,,  aall  ccoonnttrraarriioo  qquuee  eellllaa,,  eerraa  aallttoo  yy  ffuueerrttee,,  aauunnqquuee  ddee  ccaarraa  eennjjuuttaa..  LLuuccííaa  
uunnaa  ffrroonnddoossaa  bbaarrbbaa  yy  eessccoonnddííaa  ssuu  mmiirraaddaa  pprrooffuunnddaa  ttrraass  uunnaass  ggaaffaass  ddee  ppaassttaa  
oossccuurraa..  
  
        SSee  ttrraattaabbaa  ddee  MMaarriivvíí  yy  AAllbbeerrtt,,    ddooss  jjóóvveenneess  qquuee  hhaabbííaann  pprroottaaggoonniizzaaddoo  uunnaa  
eexxttrraaññaa  eexxppeerriieenncciiaa    ddee  llaa  qquuee    nnoo  llooggrraarrííaa    eenntteerraarrmmee    hhaassttaa  ppaassaaddaass    vvaarriiaass  
sseemmaannaass..  
  
          NNoo  hhaaccííaa  ffaallttaa  sseerr  uunn  ggrraann  ccoonnoocceeddoorr  ddee  ggeenntteess  ppaarraa  ddaarrssee  ccuueennttaa  qquuee  ttaannttoo  
eell  uunnoo  ccoommoo  eell  oottrroo  ssee  hhaallllaabbaann    ddeesseeoossooss  ddee  ccoonnttaarr  ssuu  ccaassoo  yy  ccaallmmaarr  ddee  eessttee  
mmooddoo  ssuu  eessppíírriittuu  iinnqquuiieettoo,,  ppeerroo  eerraa  eevviiddeennttee  qquuee  nnoo  ppllaanneeaabbaann  hhaacceerrlloo  eenn  eell  
ddeessaarrrroolllloo  ddee  aaqquueell  aallmmuueerrzzoo..  CCrreeíí  eerrrróónneeaammeennttee  qquuee  ssee  ttrraattaabbaa  ddee  uunnaa  ppaarreejjaa  
ddee  ccoonnttaaccttaaddooss    qquuee  aattrraaííddooss  ppoorr  llaa  cceelleebbrraacciióónn  ddee  llaass  jjoorrnnaaddaass  ssee  hhaabbííaann  uunniiddoo  
aa  llooss  ppoonneenntteess  ccoonn  oobbjjeettoo  ddee  rreellaacciioonnaarrssee  oo  ppooddeerrlleess  mmaannddaarr  ssuuss  ""eessccrriittooss  
rreevveellaaddooss""  ddeessppuuééss  ddeell  eevveennttoo..  PPrroobbaabblleemmeennttee,,  ppeennsséé  ppaarraa  mmiiss  aaddeennttrrooss,,  llaa  
pprreesseenncciiaa  ddee  aallgguunnoo  ddee  llooss  iinnvveessttiiggaaddoorreess  rraaddiiccaallmmeennttee  eessccééppttiiccooss  qquuee  ssee  hhaann  
ddaaddoo    cciittaa  eenn  eell  rreessttaauurraannttee  mmoottiivvee  eessttaa  ssiiggiilloossiiddaadd  yy  mmiisstteerriioo..  FFrreennttee  aa  eellllooss,,  
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ccuurriioossaammeennttee,,  ssee  hhaallllaabbaa  IIggnnaacciioo  CCaabbrriiaa,,  uunn  aannttrrooppóóllooggoo  iinntteerreessaaddoo  eenn  llaa  
uuffoollooggííaa  qquuee  aattrriibbuuííaa  llaa  nnaattuurraalleezzaa  ddee  llooss  oovvnniiss  aa  mmaanniiffeessttaacciioonneess  ssoocciioollóóggiiccaass..  
EEnn  rreeaalliiddaadd  MMaarriivvíí  ssee  sseennttííaa  ddeecceeppcciioonnaaddaa,,  hhaabbííaa  ccoommuunniiccaaddoo  ssuu  ccaassoo  aa  
aallgguunnooss  iinnvveessttiiggaaddoorreess  yy  nniinngguunnoo  ddee  eellllooss,,  ppoorr  rreeppuuttaaddooss  qquuee  ffuueesseenn,,  hhaabbííaann  
llooggrraaddoo  ddaarr  ccoonn  llaa  ssoolluucciióónn  aa  ssuuss  pprroobblleemmaass..    
  
          TTuuvvee  qquuee  eessppeerraarr  vvaarriiaass  sseemmaannaass  aanntteess  ddee  qquuee  ppuuddiieerraa  ssaabbeerr  ccoonn  eexxaaccttiittuudd    
lloo  qquuee    MMaarriiaa  VViiccttoorriiaa    CCaabbaalllleerroo    eessttaabbaa    eexxppeerriimmeennttaannddoo  ddeessddee  hhaaccííaa  mmuucchhooss  
aaññooss..      
  
          SSeennttaaddooss  eenn  eell  ccoommeeddoorr  ddee  ssuu  ccaassaa  eenn  llaa  iinndduussttrriioossaa  BBaarrbbeerráá  ddeell  VVaallllééss  
((BBaarrcceelloonnaa)),,  ccoonn  uunnaa  hhuummeeaannttee  ttaazzaa  ddee  ccaafféé  eenn  llaass  mmaannooss,,  MMaarriivvíí  eemmppeezzóó  aa  
rreellaattaarrmmee  aaqquueelllloo  qquuee  ttaannttoo  llaa  pprreeooccuuppaabbaa..  
  
          SSuuss  tteemmoorreess  ssee  ffuunnddaabbaann,,  pprriinncciippaallmmeennttee,,  eenn  llaa  aappaarriicciióónn  ddee  uunnaa  oo  vvaarriiaass  
ffiigguurraass  eexxttrraaññaass  cceerrccaa  ddee  llaa  ccaammaa  eenn  llaa  qquuee  iinnvvaarriiaabblleemmeennttee  eellllaa  eessttaabbaa  
aassuussttaaddaa  yy  ssee  eennccoonnttrraabbaa  ffííssiiccaammeennttee  ppaarraalliizzaaddaa..  
  
            --  AA  llooss  oocchhoo  aaññooss  --  mmee  ddiijjoo  MMaarriivvíí  --  ssooññaabbaa  ccaassii  aa  ddiiaarriioo  qquuee  mmee  ccooggííaann  
ttrreess  eennaannooss......  
  
          EEll  ccaalliiffiiccaattiivvoo  ddee  ""eennaannooss""  aalluuddee,,  llóóggiiccaammeennttee,,  aall  ttaammaaññoo  ddee  ssuuss  vviissiittaanntteess  
ddee  aallccoobbaa,,  qquuee  aaddeemmááss  ttiieenneenn  llaa  ppiieell  ggrriissáácceeaa  yy  ssuu  ttaaccttoo  rruuggoossoo..  
  
          --  ¿¿EEssoo  ssooññaabbaass??  pprreegguunnttéé  ssoorrpprreennddiiddoo  
  
          --  NNoo,,  lloo  rreeccoorrddaabbaa,,  ppeerroo  ccllaarroo,,  ccoommoo  nnoo  eerraa  ppoossiibbllee  qquuee  eennttrraasseenn  ttrreess  
eennaannooss,,  ppuueess  ttúú  ddeeccííaass  qquuee  eerraa  uunn  ssuueeññoo,,  nnoo  eerraa  ppoossiibbllee,,  iinncclluussoo  mmee  aaccuueerrddoo  
qquuee  lloo  ccoonnttaabbaa  yy  ddeeccííaa  qquuee  eessttaabbaa  ttaann  aatteerrrroorriizzaaddaa  qquuee  nnoo  ppooddííaa  nnii  mmoovveerrmmee,,  
nnii  hhaabbllaarr,,  nnii  nnaaddaa  aabbssoolluuttaammeennttee..  DDeessddee  sseeppttiieemmbbrree  ddeell  6688  --ccoonnttiinnuuaa  nnuueessttrraa  
tteessttiiggoo--  ddiiaarriiaammeennttee  ccoommeennccéé  aa  ssooññaarr  qquuee  mmee  lleevvaannttaabbaa  ddee  llaa  ccaammaa  ppoorrqquuee  
hhaabbííaa  rruuiiddoo;;  ssaallííaa  aall  bbaallccóónn  ddee  mmii  ccaassaa  eenn  MMáállaaggaa,,  mmee  aassoommaabbaa  yy  mmiirraabbaa  aall  
cciieelloo,,  yy  vveeííaa  ttrreess  nnaavveess  eenn  ffoorrmmaa  ddee  ddiissccoo,,  ffoorrmmaannddoo  uunn  ttrriiáánngguulloo,,  qquuee  eess  uunn  
ssíímmbboolloo  aassoocciiaaddoo  aa  ccaassii  ttooddooss  mmiiss  rreeccuueerrddooss  ccoonn  rreessppeeccttoo  aa  eellllooss..  DDeessppuuééss  mmee  
vveeííaa  eenn  uunn  bboossqquuee  yy  hhaabbllaabbaa  ccoonn  uunn  sseerr  ddee  uunn  mmeettrroo  yy  ppiiccoo,,  gguuaappoottee  yy  rruubbiioo..  
MMee  ddeeccííaa  qquuee  tteennííaa  qquuee  iirr  aa  ppoorr  uunn  oobbjjeettoo  aa  uunnaa  cciiuuddaadd,,  qquuee  tteennííaa  qquuee  ttrraaeerrlleess  
uunnaa  ccoossaa,,  yy  yyoo  ssiieemmpprree  lleess  pprreegguunnttaabbaa  qquuee  ccuuaannddoo  mmee  lllleevvaarrííaann  aa  ssuu  ccaassaa......  yy  
vvoollvvííaa  aa  ssooññaarr  lloo  mmiissmmoo  llaa  nnoocchhee  ssiigguuiieennttee,,  yy  eessoo  ddeessddee  sseeppttiieemmbbrree  aa  jjuunniioo,,  
ddeessddee  11996688  aa  11998877..  
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            MMee  lllleevvéé  llaa  ttaazzaa  ddee  ccaafféé  aa  mmiiss  llaabbiiooss  yy  bbeebbíí  uunn  nnuueevvoo  ssoorrbboo  ddeell  nneeggrroo  
bbrreevvaajjee,,  ssuu  ccaalloorr  mmee  ssaaccóó  ddee  mmiiss  ccaavviillaacciioonneess  iinntteerriioorreess..  AAqquueelllloo  nnaaddaa  tteennííaa  
qquuee  vveerr  ccoonn  uunnaa  aabbdduucccciióónn  cclláássiiccaa,,  eessttaabbaa  mmááss  pprróóxxiimmoo  aa  uunnaa  eexxppeerriieenncciiaa  
oonníírriiccaa,,  aa  uunn  ssuueeññoo,,  qquuee  aa  uunn  ccoonnttaaccttoo  pprreessuunnttaammeennttee  eexxttrraatteerrrreessttrree..  
  
          --HHaacciiaa  llaass  nnaavviiddaaddeess  ddee  eessttee  aaññoo--  ccoonnttiinnuuóó  MMaarriivvíí--mmii  mmaarriiddoo  mmee  rreeggaallóó  eell  
lliibbrroo  CCoommuunniioonn,,  yy  ttaammbbiiéénn  TTooddooss  ssoommooss  hhiijjooss  ddee  DDiiooss,,  ddee  EErriicckk  VVoonn  DDäänniikkeenn,,  
aallgguunnooss  TTeebbeeooss,,  mmuuññeeccooss......bbuueennoo,,  eell  lliibbrroo  nnoo  mmee  gguussttóó  ppoorr  lloo  qquuee  ppoonnííaa  eenn  llaa  
ppoorrttaaddaa..  
  
            DDeessddee  hhaaccííaa  aallgguunn  ttiieemmppoo,,  nnuueessttrraa  pprroottaaggoonniissttaa  sseennttííaa  uunn  rreecchhaazzoo  hhaacciiaa  eell  
mmuunnddoo  ddee  llooss  oovvnniiss  yy  llaass  ppaarraacciieenncciiaass  eenn  ggeenneerraall,,  ssiinn  ppooddeerr  ddeetteerrmmiinnaarr  ccuuaall  
eerraa  eell  oorriiggeenn  ddee  eessttaa  aaddvveerrssiióónn..  
  
          --AAuunnqquuee  nnoo  mmee  gguussttaarraa--  pprroossiigguuiióó  --  ppoorr  llaa  mmááss  mmíínniimmaa  ddeecceenncciiaa  ccuuaannddoo  
aallgguuiieenn  ttee  rreeggaallaa  uunn  lliibbrroo  ttiieenneess  qquuee  lleeeerrlloo..  LLeeíí  uunnaass  qquuiinnccee  ppáággiinnaass  yy  mmee  
aaccuueerrddoo  qquuee  llee  ccoommeennttéé  aa  mmii  mmaarriiddoo::  ¡¡nnoo  eess  ppoossiibbllee!!..  EEssttaa  ppeerrssoonnaa  ddeessccrriibbee  
mmiiss  mmiissmmooss  sseennttiimmiieennttooss,,  yy  eell  mmee  ddiijjoo::  vvaammooss  aa  hhaacceerr  uunnaa  hhiippnnoossiiss..  YY  ddee  mmaallaa  
ggaannaa  mmee  ssoommeettíí..  
  

  **  **  **  **  **    
  
          EExxppeerriieenncciiaass  ssiimmiillaarreess  hhaabbííaann  eemmppeezzaaddoo  aa  ccoonnoocceerrssee  eenn  llooss  EEssttaaddooss  UUnniiddooss  
ttrraass  llaa  ppuubblliiccaacciióónn  ddee  IInnttrruussooss..  EEnn  eessttee  BBeesstt  SSeelllleerr  eell  aarrttiissttaa  nneeooyyoorrqquuiinnoo  BBuudddd  
HHooppkkiinnss  nnaarrrraabbaa  eell  ccaassoo  ddee  DDeebbrraa  TToommeeyy  qquuiieenn  bbaajjoo  eell  ppsseeuuddóónniimmoo  ddee  KKaatthhiiee  
DDaavviiss  rreellaattaabbaa    ssuuss  eexxppeerriieenncciiaass  rreeccoorrddaaddaass  ccoonn  aayyuuddaa  ddee  llaa  hhiippnnoossiiss..  EEssttooss  
eennccuueennttrrooss  ssee  iinniicciiaabbaann  eenn  ssuu  iinnffaanncciiaa  yy  llooss  hhuummaannooiiddeess,,  qquuee  mmoossttrraabbaann  uunn  
iinntteerrééss  eexxttrraaoorrddiinnaarriioo  ppoorr  lloo  ggeennééttiiccoo,,  lllleeggaarroonn  aa  uuttiilliizzaarrllaa  ccoommoo  mmaaddrree  ddee  
aallqquuiilleerr  --ssii  mmee  ppeerrmmiitteenn  llaa  eexxpprreessiióónn--  aall  sseerr  iinnsseemmiinnaaddaa  eenn  nnuueevvee  ooccaassiioonneess  
ddiissttiinnttaass..  EEll  ffeettoo,,  pprreeccoozzmmeennttee  eexxttrraaííddoo,,  eerraa  lllleevvaaddoo  aa  ssuu  ppllaanneettaa  ccoonn  oobbjjeettoo  ddee  
ccrreeaarr  uunnaa  ccrriiaattuurraa  hhííbbrriiddaa..    
  
          SSiinn  eemmbbaarrggoo,,  eell  eessppaallddaarraazzoo  ddeeffiinniittiivvoo  aa  eessttee  ggéénneerroo  ddee  aabbdduucccciioonneess  ssee  
pprroodduujjoo  ccuuaannddoo  WWhhiittlleeyy  SSttrriieebbeerr  ddaa  aa  ccoonnoocceerr  ssuu  eexxppeerriieenncciiaa  eenn  uunn  lliibbrroo  qquuee  
sseerrííaa  dduurraannttee  vveeiinnttiittrrééss  sseemmaannaass  eell  nnúúmmeerroo  uunnoo  ddee  llaa  lliissttaa  ddee  vveennttaass  ddeell  NNeeww  
YYoorrkk  TTiimmeess..  
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          PPuuddoo  iinnfflluuiirr  eenn  eessttee  ééxxiittoo,,  oobbvviiaammeennttee,,  eell  hheecchhoo  ddee  qquuee  SSttrriieebbeerr  ffuueessee    uunn  
rreeccoonnoocciiddoo  nnoovveelliissttaa,,  ddooss  ddee  ccuuyyaass  oobbrraass  ((LLoobbooss  hhuummaannooss  yy  EEll  aannssiiaa))  ssee  hhaann  
lllleevvaaddoo  aall  cciinnee,,  ppeerroo  ssiinn  lluuggaarr  aa  dduuddaass  ééssttee  ttrriiuunnffoo  eeddiittoorriiaall  nnoo  ssóólloo  ssee  ddeebbiióó  aa  
qquuee  llaa  hhiissttoorriiaa  ccoonnttaaddaa  eenn  CCoommuunniioonn  ffuueessee  mmuuyy  rreeaall,,  ssiinnoo  ppoorrqquuee  eerraa  mmuuyy  
ddiiffeerreennttee  ddee  lloo  qquuee  ssee  ppooddííaa  eessppeerraarr  ddeell  aauuttoorr  ddee  uunn  lliibbrroo  ddee  iinnttrriiggaa  ppoollííttiiccaa  yy  
ffiicccciióónn  ccoommoo  WWaarrddaayy..  
  
          EEnn  CCoommuunniioonn,,  SSttrriieebbeerr  nnooss  eexxpplliiccaa  ccóómmoo  ddeessddee  11998855  ssuu  vviiddaa  ffuuee  aaffeeccttaaddaa  
ppoorr  llaass  mmoolleessttaass  iinnccuurrssiioonneess  nnooccttuurrnnaass  ddee  uunnooss  sseerreess  ddee  aappaarriieenncciiaa  hhuummaannooiiddee,,  
qquuee  aall  ppaarreecceerr,,  rreeaalliizzaarroonn  ccoonn  ééll  ddiivveerrssaass  pprruueebbaass  ddee  íínnddoollee  ffiissiioollóóggiiccoo,,  
iinncclluuííddooss  eexxáámmeenneess  ggeennééttiiccooss  ppaarreecciiddooss  aa  llooss  qquuee  ssuuffrriióó  llaa  pprroottaaggoonniissttaa  ddee  
IInnttrruussooss..  UUnnaa  iiddeeaa  ddeell  iimmppaaccttoo  ddeell  lliibbrroo  nnooss  llaa  ooffrreeccee  eell  pprrooppiioo  WWrraayy  HHeerrbbeerrtt,,  
eeddiittoorr  ddee  llaa  rreevviissttaa    ddee  ddiivvuullggaacciióónn  cciieennttííffiiccaa  PPssyycchhoollooggyy  TTooddaayy..  EEssttee  lllleeggóó  aa  
ccuueessttiioonnaarrssee  mmuuyy  sseerriiaammeennttee  llaa  ppoossiibbllee  vveerraacciiddaadd  ddee  llooss  rreellaattooss  ddee  SSttrriieebbeerr,,  nnoo  
dduuddaannddoo  eenn  aaffiirrmmaarr  qquuee  ""ssii  eessttaammooss  aannttee  uunnaa  aalluucciinnaacciióónn......ssee  ttrraattaa  ddee  uunnaa  
aalluucciinnaacciióónn  mmaassiivvaa  qquuee  iinnvvoolluuccrraa  aammiiggooss,,  ffaammiilliiaarreess  yy  cciieennttooss  ddee  oottrraass  
ppeerrssoonnaass  aalluuddiiddaass  eenn  eell  lliibbrroo""..  
  
          LLooss  iinnccóómmooddooss  vviissiittaanntteess  ddeessccrriittooss  ppoorr  SSttrriieebbeerr  mmiiddeenn  aallrreeddeeddoorr  ddeell  mmeettrroo  
vveeiinnttee  cceennttíímmeettrrooss  ddee  eessttaattuurraa,,  ssuuss  oojjooss  ssoonn  ddeesspprrooppoorrcciioonnaaddaammeennttee    ggrraannddeess,,  
nneeggrrooss  yy  oobblliiccuuooss  qquuee  ssuueelleenn  sseerr  eell  rraassggoo  mmááss  ddeessttaaccaaddoo  ddee  ssuu  ccaabbeezzaa,,  ccoonn  
ffoorrmmaa  ddee  ppeerraa  iinnvveerrttiiddaa,,  ddeesspprroovviissttaa  ddee  ppeelloo  yy  oottrrooss  rraassggooss  ccoommoo  nnaarriizz,,  oorreejjaass  
oo  bbooccaa..  EEll  rreettrraattoo  rroobboott  ddee  uunnoo  ddee  eessttooss  hhuummaannooiiddeess  ooccuuppóó  llaa  ppoorrttaaddaa  ddee  
TTrraannssffoorrmmaacciióónn,,  llaa  sseegguunnddaa  ppaarrttee  ddeell  lliibbrroo  ddee  SSttrriieebbeerr,,  ssiieennddoo  iiddeennttiiffiiccaaddoo  ppoorr  
mmiilleess  ddee  lleeccttoorreess  ccoommoo  llaa  ccaauussaa  ddee  ssuuss  ppeessaaddiillllaass..  SSee  ccuummppllííaa  aassíí  uunnaa  ddee  llaass  
iiddeeaass  ffoorrmmuullaaddaass  ppoorr  mmii  ccoommppaaññeerroo  yy  aammiiggoo  JJaavviieerr  SSiieerrrraa  qquuee  ttiieennee  qquuee  vveerr  
ccoonn  eell  ccoonnttaaggiioo  ddee  llaass  eexxppeerriieenncciiaass  ddee  ccoonnttaaccttoo..  PPrrooffuunnddiizzaarréé  mmááss  aaddeellaannttee  
ssoobbrree  eessttee  aassuunnttoo..  
  
          CCoonn  llaa  eexxppeerriieenncciiaa  ddee  MMaarriivvíí  ssee  aabbrrííaa  eenn  EEssppaaññaa  uunn  nnuueevvoo  aabbaanniiccoo  ddee  
ppoossiibbiilliiddaaddeess  ppaarraa  eexxpplliiccaarr  eell  ffeennóónneemmoo  OOVVNNII..  AAttrrááss  qquueeddaabbaann  llooss  cclláássiiccooss  
rreellaattooss  ddee  aabbdduucccciioonneess,,  llaass  ddee  hhooyy  gguuaarrddaann  ssóólloo  uunnaa  sseemmeejjaannzzaa  ssuuppeerrffiicciiaall  ccoonn  
llooss  ccaassooss  rreeccooggiiddooss  hhaaccee  ddiieezz  oo  vveeiinnttee  aaññooss..  SSee  hhaa  pprroodduucciiddoo  uunnaa  mmooddiiffiiccaacciióónn  
ccuuaalliittaattiivvaa  ddeessddee  llooss  eexxáámmeenneess  mmééddiiccooss  ""aalliieennííggeennaass"",,  aa  uunn  ccoonnttiinnuuaaddoo  yy  ccaassii  
ffrreennééttiiccoo  sseegguuiimmiieennttoo  ddee  llooss  aabbdduucciiddooss    aa  lloo  llaarrggoo  ddee  ttooddaa  ssuu  vviiddaa,,  ccoonn  uunn  
pprriimmeerr  eennccuueennttrroo  eenn  llaa  iinnffaanncciiaa  yy  ssuucceessooss  rreegguullaarreess  qquuee  aa  mmeennuuddoo  ttiieenneenn  uunn  
ccaarriizz  mmííssttiiccoo  yy  eessoottéérriiccoo..  EEssttaass  nnuueevvaass  eexxppeerriieenncciiaass  rreevveerreenncciiaann  eell  ccoonncceeppttoo  ddee  
uunnaa  nnuueevvaa  ttrraannssffoorrmmaacciióónn  eessppiirriittuuaall  hhuummaannaa  
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          ""EEnn  nnuueessttrraa  ssoocciieeddaadd  --eessccrriibbee  SSttrriieebbeerr  eenn  CCoommuunniioonn--,,  llaa  ttrraannssffoorrmmaacciióónn  
ttiieennee  uunn  nnoommbbrree  ffeeoo,,  hhaabbiiéénnddoossee  aassoocciiaaddoo  ccoonn  ddiivveerrssaass  mmooddaass  ddee  mmeeddiittaacciióónn  
yy  ggrruuppooss  ddee  ééxxiittoo  ffuuggaazz""..  
  
          PPaarraa  SSttrriieebbeerr  llaa  vveerrddaaddeerraa  ttrraannssffoorrmmaacciióónn  nnaaddaa  ttiieennee  qquuee  vveerr  ccoonn  ccoonnsseegguuiirr  
uunnaa  vviiddaa  mmeejjoorr  eenn  eessttee  mmuunnddoo;;  ""llaa  ssaallvvaacciióónn  --ddiiccee--  nnoo  iimmpplliiccaa  ttrraattaarr  ddee  
uuttiilliizzaarr  llaass  ttééccnniiccaass  ddee  ccáánnttiiccoo  bbuuddiissttaass  ppaarraa  aaddqquuiirriirr  uunn  nnuueevvoo  ""MMeerrcceeddeess"",,  
nnii  llaa  ssaallvvaacciióónn  eess  uunn  eeffeeccttoo  sseeccuunnddaarriioo  ddee  sseerrvviicciiooss  ccuurraattiivvooss  
FFuunnddaammeennttaalliissttaass..  LLaa  ttrraannssffoorrmmaacciióónn  ppaarraa  uunn  mmoonnjjee  ZZeenn,,  uunn  ssuuffíí  mmuussuullmmáánn,,  
uunn  ccaattóólliiccoo  oo  uunn  tteessttiiggoo  ddee  JJeehhoovváá  eess  lloo  mmiissmmoo::  eess  uunnaa  ccuueessttiióónn  ddee  eennttrreeggaarrssee  
uunnoo  mmiissmmoo  aa  llaa  ppoosseessiióónn  ddee  DDiiooss..""  
  
          JJaaccqquueess  VVaallllééee,,  rreeccoonnoocciiddoo  eessppeecciiaalliissttaa  mmuunnddiiaall  eenn  mmaatteerriiaa  OOVVNNII,,  ccrreeee  qquuee  
eessttaass  eexxppeerriieenncciiaass    ssoonn  ppaarrttee  ddee  uunn  ssiisstteemmaa  ddee  ccoonnttrrooll  ddee  llaa  eevvoolluucciióónn  hhuummaannaa  
yy  rreeppeerrccuutteenn  eenn  nnuueessttrroo  ssiisstteemmaa  ddee  ccrreeeenncciiaass  iinnfflluuyyeennddoo  eenn  lloo  qquuee  llllaammaammooss  
nnuueessttrraa  vviiddaa  eessppiirriittuuaall,,  ccoommoo  uunn  ""sseerrvvoommeeccaanniissmmoo  ppaarraa  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaa  
iinntteelliiggeenncciiaa  hhuummaannaa""..  
  
          PPoorr  eell  ccoonnttrraarriioo  CCaarrll  RRaasscchhkkee,,  mmiieemmbbrroo  ddeell  DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee    EEssttuuddiiooss  
RReelliiggiioossooss  ddee  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  DDeennvveerr,,  llllaammaa  aa  llooss  oovvnniiss  ""aaggeenntteess  ddee  
ddeessccoonnssttrruucccciióónn  ccuullttuurraall""  yy  eennttrraa  eenn  ssiinnttoonnííaa  ccoonn  llaass  rreecciieenntteess  ddeeccllaarraacciioonneess  ddee  
SSttrriieebbeerr  rreellaattiivvaass  aa  uunn  ccaammbbiioo  iinnccoonncceebbiibbllee  qquuee  eessttáá  aa  ppuunnttoo  ddee  ssuucceeddeerr..33  ""EEssttaa  
eexxppeeccttaattiivvaa      --ddeeccllaarraa--  llaannzzaa  aa  llaa  mmeennttee  hhaacciiaa  uunnaa  aannaarrqquuííaa  pprrooffuunnddaa,,  
ddeejjáánnddoollaa  iinnqquuiieettaa,,  lllleennaa  ddee  pprreegguunnttaass  ddeesseessppeerraaddaass  ppaarraa  llaass  qquuee  nnoo  tteenneemmooss  
rreessppuueessttaa  aahhoorraa  yy  ccoonn  llaass  ccuuaalleess  eess  ddrraammááttiiccoo  ccoonnvviivviirr..  NNoo  eessttooyy  sseegguurroo  ddee  
qquuee  llaa  ccuullttuurraa  ssoobbrreevviivvaa  ssii  eessttee  eessttaaddoo  ssee  eexxttiieennddee  aa  ggrraann  eessccaallaa..  CCoommoo  ttooddoo  
iinnddiiccaa  qquuee  eell  pprroocceessoo  ccoonnttiinnuuaarráá,,  ssiinn  dduuddaa  hhaabbrráá  uunn  ccaammbbiioo  pprrooffuunnddoo  eenn  
nnuueessttrraa  cciivviilliizzaacciióónn""..  
  
          SSiinn  áánniimmoo  ddee  aallaarrmmaarr  aa  nnaaddiiee,,  eexxiisstteenn  mmuucchhaass  ppoossiibbiilliiddaaddeess  ddee  qquuee  eell  
vvaattiicciinniioo  ddee  SSttrriieebbeerr  ppuueeddaa  lllleeggaarr  aa  sseerr  uunnaa  rreeaalliiddaadd..  ¿¿SSaabbee  uusstteedd  ccuuáánnttaass  
ppeerrssoonnaass    hhaabbrráánn  eennccoonnttrraaddoo  eenn  ssuuss  eexxttrreemmiiddaaddeess  ppeeqquueeññaass  cciiccaattrriicceess  ssiinn  ssaabbeerr  
nnaaddaa  aa  cceerrccaa  ddee  ssuu  oorriiggeenn??¿¿CCuuáánnttooss  hhaabbrráánn  eexxppeerriimmeennttaaddoo  ttiieemmppoo  ppeerrddiiddoo  yy  
nnoo  ssee  hhaabbrráánn  ddaaddoo  ccuueennttaa  ddee  eelllloo??¿¿CCuuáánnttooss  tteennddrráánn  ssuueeññooss  iinntteennssooss  yy  
rreeppeettiittiivvooss  ddee  eennccuueennttrrooss  yy  ccoommuunniiccaacciioonneess  ccoonn  sseerreess  nnoo  hhuummaannooss  yy  lluucceess  eenn  
eell  cciieelloo??  yy  ppoorr  ffiinn,,  ¿¿ccuuáánnttooss  ssuuffrriirráánn  iinnssoommnniioo  aa  ccaauussaa  ddeell  tteemmoorr  ddee  eessttooss  
ssuueeññooss??..              
  
                                                                                                                      
33  RReevviissttaa  MMAASS  AALLLLAA  nnúúmmeerroo  2277..  MMaayyoo  11999911  
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          SSiinn  dduuddaa  mmááss  ddee  llaass  qquuee  ppooddaammooss  jjaammááss  lllleeggaarr  aa  iimmaaggiinnaarrnnooss  ddaaddoo  qquuee    
eessttee  ppaattrróónn  ppooddeemmooss  hhaallllaarrlloo  ssiinn  ddiiffiiccuullttaadd  eennttrree  eell  cciiuuddaaddaannoo  mmeeddiioo..  EEssttoo  nnooss  
lllleevvaa  aa  ccoonnssiiddeerraarr  qquuee  llooss  ccaassooss  ddee  vviissiittaanntteess  ddee  ddoorrmmiittoorriioo  ssoonn  ssóólloo  llaa  ppuunnttaa  
ddee  uunn  ggiiggaanntteessccoo  iicceebbeerrgg  mmuucchhoo  mmááss  aabbuullttaaddoo  ddee  lloo  qquuee  ssuuppoonneemmooss,,  yy  lllleevvaarráá  
aa  mmuucchhooss  iinnvveessttiiggaaddoorreess  aa  pprreegguunnttaarrssee  ccuuáánnttooss  aabbdduucciiddooss  eexxiissttiirráánn  rreeaallmmeennttee  
qquuee  nnoo  rreeccuueerrddeenn  ssuu  eexxppeerriieenncciiaa  oo  bbiieenn  qquuee  nnoo  ssee  hhaayyaann  aattrreevviiddoo  aa  ccoonnttaarrllaa..  
  
          SSeeaann  ccuuaalleess  ffuueerreenn  llaass  ccoonncclluussiioonneess  qquuee  ppuueeddaann  ssaaccaarrssee  ddee  ssuu  eessttuuddiioo,,  lloo  
cciieerrttoo  eess  qquuee  nnooss  eennffrreennttaammooss  aa  uunn  ffeennóómmeennoo  uunniivveerrssaall,,  qquuee  aaffeeccttaa  aa  ppeerrssoonnaass  
ddee  ttooddoo  ttiippoo  yy  ccoonnddiicciióónn  yy  ccuuyyooss  eeffeeccttooss  ssee  hhaann  ddeejjaaddoo  nnoottaarr  iinncclluussoo  eenn  mmááss  
ooccaassiioonneess  ddee  llaass  qquuee  ppuuddiieerraammooss  iimmaaggiinnaarrnnooss..  
  
          PPeerroo  aanntteess  ddee  ppeerrddeerrnnooss  eenn  eessppeeccuullaacciioonneess  vvoollvvaammooss  aa  BBaarrbbeerráá..  
  

**  **  **  **  **  
  
          EErraann  aallggoo  mmááss  ddee  llaass  sseeiiss    ddee  llaa  ttaarrddee  ccuuaannddoo  MMaarriivvíí  eemmppeezzóó  aa  rreellaattaarrmmee  lloo  
qquuee  rreeccoorrddóó  eenn  llaa  hhiippnnoossiiss::  
  
          --CCuuaannddoo  rreeaallmmeennttee  mmee  ccooggiieerroonn,,  lloo  qquuee  ssuucceeddiióó  eess  qquuee  mmee  lllleevvaarroonn  aa  llaa  
ttííppiiccaa  mmeessaa  ddee  ooppeerraacciioonneess  qquuee  eellllooss  uuttiilliizzaann,,  mmee  ttrraattaarroonn  uunnaa  sseerriiee  ddee  eennaannooss,,  
mmee  ppuussiieerroonn  ccaabblleecciittooss  ee  hhiissttoorriiaass  yy  eennttoonncceess......eessttaabbaa  ttaann  aassuussttaaddaa  qquuee  ttuuvvee  uunn  
ppaarroo  ccaarrddííaaccoo..  
  
          MMaarriivvíí  mmee  ssiirrvviióó  uunnaa  nnuueevvaa  ttaazzaa  ddee  ccaafféé  yy  aall  sseennttaarrssee  ""PPaattiittaa"",,  ssuu  ppeerrrriittaa,,  ssee  
aaccuurrrruuccóó  eenn  ssuuss  bbrraazzooss..  
  
          --AAhh!!,,  ttee  tteennggoo  qquuee  ccoommeennttaarr  lloo  ddee  mmii  ppoobbrree  aanniimmaall  ––  mmee  ddiijjoo..  
  
          DDiirriiggíí  mmii  mmiirraaddaa  aall  aanniimmaall  ssiinn  qquuee  ppeerrcciibbiieerraa  nnaaddaa  eexxttrraaññoo  eenn  ééll..  
  
          --SSaallíí  aall  ppaassiilllloo  --ccoonnttiinnuuóó--  qquuee  tteennííaa  uunnaass  ooqquueeddaaddeess,,  rreepplleettaass  ddee  eessooss  
eennaannooss,,  ccoommoo  eemmppoottrraaddooss,,  aassíí,,  ttiieesseecciittooss  ccoommoo  ssii  ffuueerraann  mmuuññeeccooss  gguuaarrddaaddooss  
eenn  uunn  aarrmmaarriioo..  LLlleegguuéé  aa  uunnaa  ppuueerrttaa  qquuee  tteennííaa  uunnaa  lluuzz  rroojjaa  eenncciimmaa  yy  vvíí  uunnaa  
ccóónnssoollaa  yy  aa  ddooss  sseerreess  aallttooss  yy  rruubbiiooss......  EEssooss  sseerreess,,eessttaabbaann  aannttee  uunnaa  eessppeecciiee  ddee  
mmoonniittoorreess  ddee  tteelleevviissiióónn  yy  eenn  eell  mmoonniittoorr  ssaallííaa  yyoo..  
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          EEssttee  ffrraaggmmeennttoo  ddee  ssuu  rreellaattoo  gguuaarrddaabbaa  ccooiinncciiddeenncciiaass  iinnqquuiieettaanntteess  ccoonn  eell  ccaassoo  
ddee  CChhrriissttaa  TTiillttoonn  qquuee  rreeccoorrddóó  eenn  11998844,,  ccoonn  llaa  aayyuuddaa  ddee  llaa  hhiippnnoossiiss,,  eell  iinntteerriioorr  
ddee  uunnaa  ssuuppuueessttaa  bbaassee  eexxttrraatteerrrreessttrree  eenn  DDuullccee  ((NNuueevvoo  MMééxxiiccoo))..44  
  
          LLaa  sseeññoorriittaa  TTiillttoonn  ddeessccrriibbiióó  --aall  iigguuaall  qquuee  lloo  hhiizzoo  MMaarriivvíí--  uunnaa  sseerriiee  ddee  
ooqquueeddaaddeess  rreepplleettaass  ddee  sseerreess  ppeeqquueeññooss,,  ccoommoo  ffeettooss,,  aassíí  ccoommoo  llooss  mmoonniittoorreess    yy  
oottrrooss  ddeettaalllleess  eessttrruuccttuurraalleess  ddeell  eessppaacciioo  eenn  eell  qquuee  ssee  eennccoonnttrraabbaa..    
  
          --EEssttaa  ffuuee  ttuu  pprriimmeerraa  eexxppeerriieenncciiaa,,  ccuuaannddoo  tteennííaass  oocchhoo  aaññooss    
  
¿¿vveerrddaadd??  
  
          --SSíí,,  ddeessppuuééss  rreeccuueerrddoo  hhaabbeerrmmee  vviissttoo  eenn  uunnaa  hhaabbiittaacciióónn  ccuuaaddrraaddaa,,  ccoonn  uunn  
mmeessaa..  SSee  ppaarreeccííaa  aa  llaa  mmeessaa  ddee  gguuaarrddeerrííaa,,  eessaass  mmeessaass  ddee  uunnaa  ssoollaa  ppiieezzaa,,  ccoommoo  
ddee  pplláássttiiccoo..  YY  rreeccuueerrddoo,,  qquuee  llaa  mmeessaa  aa  lloo  llaarrggoo  ddee  llaa  eexxppeerriieenncciiaa,,  ccaammbbiiaabbaa  ddee  
ccoolloorr..  
  
          --¿¿QQuuéé  ttee  hhaaccee  ssuuppoonneerr  qquuee  ttooddoo  eessttoo  eess  ffííssiiccoo??--  pprreegguunnttéé  ccoonn  mmaallaa  
iinntteenncciióónn,,--  ¿¿ccóómmoo  ssee  ssuuppoonnee  qquuee  eennttrraann  eenn  ttuu  ccaassaa??..  
  
          --NNoo  lloo  sséé,,  ppeerroo  ccuuaannddoo  eennttrraann  nnoottoo  uunn  lliiggeerroo  ccaalloorr--  ccoonntteessttóó  ccaabbiizzbbaajjaa  
  
          MMaarriivvíí  vviivvííaa,,  hhaassttaa  hhaaccee  ppooccoo,,  eenn  uunn  ssééppttiimmoo  ppiissoo  ddee  uunn  iinnmmuueebbllee  uubbiiccaaddoo  
eenn  uunn  bbaarrrriioo  iinndduussttrriiaall,,  lloo    qquuee  ddiiffiiccuullttaa  ccuuaallqquuiieerr  hhiippóótteessiiss  rraazzoonnaabbllee  ddee  
eennttrraaddaa  aall  ppiissoo..  EEssttoo  ddiiccee  mmuucchhoo  eenn  ffaavvoorr  ddee  qquuiieenneess  aabbooggaann  ppoorr  llaa  nnaattuurraalleezzaa  
ppssííqquuiiccaa  ddee  eessttee  ffeennóómmeennoo,,  aauunnqquuee  ccoommoo  vveerreemmooss  mmááss  aaddeellaannttee  nnoo  eess  ttaann  
sseenncciilllloo  ddee  eexxpplliiccaarr..  
  
          PPeerrcciibbiieennddoo  cciieerrttaa  iinnccoommooddiiddaadd  eenn  rreessppoonnddeerr  aa  mmii  úúllttiimmaa  ccuueessttiióónn  ooppttéé  ppoorr  
ddiisstteennddiirr  eell  aammbbiieennttee::  
  
          --PPoorr  cciieerrttoo,,  ¿¿qquuéé  llee  ooccuurrrriióó  aall  ppeerrrroo??  
  
          MMaarriivvíí  eemmppeezzóó  aa  aaccaarriicciiaarr  eell  lloommoo  ddeell  aanniimmaall  mmiieennttrraass  yyoo  rreevviissaabbaa  mmii  
ggrraabbaaddoorraa..  
  

                                                                                                                      
44  ""II  wwaass  HHeelldd  CCaappttiivvee  IInn  AAnn  UUnnddeerrggrroouunndd  AAlliieenn  BBaassee!!"",,  RReevviissttaa  UUFFOO..  EEssttaaddooss  
UUnniiddooss..  EEnneerroo  ddee  11999911  
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          --EEnn  JJuunniioo  ddee  eessttee  aaññoo  eemmppeezzóó  aa  ppeerrddeerr  ppeelloo,,  ddeecciiddiimmooss  ccoorrttáárrsseelloo..  BBuueennoo,,  
vvoollvviióó  aa  ccrreecceerr  eell  ppeelloo  yy  llee  hhaann  qquueeddaaddoo  eessttaass  eexxttrraaññaass  ccaallvvaass..  
  
          EEffeeccttiivvaammeennttee  aa  uunn  llaaddoo  yy  aall  oottrroo  ddeell  lloommoo  mmuuyy  pprróóxxiimmoo  aa  llaa  ccaabbeezzaa  ddee  llooss  
fféémmuurrss,,  eell  aanniimmaall  pprreesseennttaabbaa  uunnooss  ccuurriioossooss  ccllaarrooss  eenn  ssuu  bbeelllloo  nneeggrroo,,  ccoommoo  ssii  
ffuueesseenn  qquueemmaadduurraass..  
  
          --LLaa  hhee  lllleevvaaddoo  aall  vveetteerriinnaarriioo  --ccoonnttiinnuuóó--  yy  ddiijjoo  ssii  yyoo  hhaabbííaa  ssoommeettiiddoo  aall  ppeerrrroo  
aa  aallgguunn  ttiippoo  ddee  rraaddiiaacciióónn,,  oo  llee  hhaabbííaa  pprroodduucciiddoo  aallggúúnn  ttiippoo  ddee  qquueemmaadduurraa..    
  
          NNoo  eerraa  eell  pprriimmeerr  ccaassoo  eenn  eell  qquuee  llooss  ssuuppuueessttooss  ccaappttoorreess  pprreessttaabbaann  mmaayyoorr  
iinntteerrééss  ppoorr  eell  ppeerrrroo  qquuee  nnoo  ppoorr  ssuu  aammoo..  LLaa  eexxppeerriieenncciiaa  vviivviiddaa  eell  55  ddee  ffeebbrreerroo  
ddee  11997788  ppoorr  uunn  ccaazzaaddoorr  ccoonnoocciiddoo  ccoommoo  JJuulliioo  FF..,,eess  uunn  ccllaarroo  eejjeemmpplloo..  
  
            EEssee  ddííaa  ssee  cceerrrraabbaa  llaa  vveeddaa  yy  JJuulliioo  hhaabbííaa  ddeecciiddiiddoo  llaa  vvííssppeerraa  ddiirriiggiirrssee  aa  uunnaa  
zzoonnaa  aabbuunnddaannttee  eenn  lliieebbrreess,,  cceerrccaannaa  aa  CCaassaavviieejjaa,,  eenn  llaa  pprroovviinncciiaa  ddee  AAvviillaa..  
  
          LLlleevvaaddoo  ppoorr  uunn  iimmppuullssoo  iirrrreessiissttiibbllee  ssee  ddiirriiggiióó  ppoorr  uunn  ccaammiinnoo  vveecciinnaall  aa  uunn  
ppuunnttoo  ddee  llaa  ccaarrrreetteerraa  NN--1111  eennttrree  MMeeddiinnaacceellii  yy  LLooggrrooññoo,,  eenn  llaa  pprroovviinncciiaa  ddee  
SSoorriiaa..  UUnnaass  vveezz  aallllíí  ffuuee  ""ccoonndduucciiddoo""  aall  iinntteerriioorr  ddee  uunnaa  nnaavvee  ddiissccooiiddaall,,  ssiieennddoo  
eexxaammiinnaaddoo  aall  iigguuaall  qquuee  ssuu  ffiieell  ppeerrrroo  ""MMuuss""    ppoorr  sseerreess  ddee  aassppeeccttoo  hhuummaannoo,,  
eelleevvaaddaa  eessttaattuurraa,,  llaarrggaass  mmaannooss,,  yy  ccrráánneeoo  ddeesspprrooppoorrcciioonnaaddoo..  
  
          EEssttooss  sseerreess,,  qquuee  ssee  ccoommuunniiccaabbaann  tteelleeppááttiiccaammeennttee,,  ssoolliicciittaarroonn  ddee  JJuulliioo  
ppeerrmmiissoo  ppaarraa  eexxaammiinnaarr  aall  ppeerrrroo..  ÉÉssttee  aacccceeddiióó  ccoommpprreennddiieennddoo  qquuee  nnoo  llee  iibbaann  aa  
ccaauussaarr  ddaaññoo  aallgguunnoo..  
  
          EEll  aanniimmaall,,  uunn  ppooiinntteerr  iinnggllééss,,  eessttaabbaa  aatteerrrroorriizzaaddoo,,  ttaannttoo  qquuee  nnii  ooppoonnííaa  
rreessiisstteenncciiaa..  ""MMuuss""  ssee  qquueeddóó  iinnmmoovviill  ttrraass  uunnaa  ppaannttaallllaa  eenn  llaa  qquuee  pprreevviiaammeennttee  ssee  
hhaabbííaa  eexxaammiinnaaddoo  aa  JJuulliioo..  LLuueeggoo  ccoonndduujjeerroonn  aall  ppeerrrroo  hhaassttaa  llaa  ppaarrttee  cceennttrraall  ddee  llaa  
mmeessaa  yy  ccoonn  uunnaa  jjeerriinngguuiillllaa  llee  eexxttrraajjeerroonn  ssaannggrree  ddee  llaa  ppaattaa..55  
  
          TTooddooss  eessttooss  ddeettaalllleess,,  ppoorr  ssuuppuueessttoo,,  eerraann  ddeessccoonnoocciiddooss  ppaarraa  nnuueessttrraa  
pprroottaaggoonniissttaa,,  llaa  ccuuaall,,  nnoo  ddeejjaabbaa  ddee  ssoorrpprreennddeerrmmee  ccoonn  ssuuss  ccaassii  ddeelliirraanntteess  
eexxppeerriieenncciiaass..  
  

                                                                                                                      
55  EEll  ccoonntteenniiddoo  ddee  llaass  hhiippnnoossiiss  eeffeeccttuuaaddaass  aa  JJuulliioo  FF..  pprraaccttiiccaaddaass  ppoorr  JJoosséé  AAnnttoonniioo  CCaammppaaññaa  yy  JJoosséé  LLuuiiss  JJoorrddaann  
PPeeññaa  ffuueerroonn  ppuubblliiccaaddaass  yy  aannaalliizzaaddaass  eenn    eell  lliibbrroo  ddee  AAnnttoonniioo  RRiibbeerraa  ""SSeeccuueessttrraaddooss  ppoorr  EExxttrraatteerrrreessttrreess""  EEdd..  
PPllaanneettaa,,  BBaarrcceelloonnaa  11998822..  
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          LLaa  hhiippnnoossiiss  hhaabbííaa  ddiissppaarraaddoo  ssuuss  rreeccuueerrddooss,,  qquuee  aahhoorraa  ssee  pprreecciippiittaabbaann  
aattrrooppeellllaaddaammeennttee  eenn  ssuu  mmeennttee..  EEssttooss  rreeccuueerrddooss  eenn  ooccaassiioonneess  eerraann  vvaannooss,,  eenn  
oottrraass,,  lllleeggaabbaann  aa  oorriiggiinnaarr  rreeaacccciioonneess  vviioolleennttaass..  UUnnoo  ddee  eessooss  sseennttiimmiieennttooss    ssee  
pprroodduuccííaa  aall  hhaabbllaarr  ddee  llooss  iimmppllaanntteess  qquuee  eessttooss  ssuuppuueessttooss  eexxttrraatteerrrreessttrreess  ddeejjaann  eenn  
eell  cceerreebbrroo  ddee  ssuuss  vvííccttiimmaass..  
  
          --MMee  llooss  ppuussiieerroonn  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  nnaarriizz  yy  ddee  llooss  ggeenniittaalleess--  aaffiirrmmóó  ssiinn  vvaacciillaarr..  
  
          --CCrreeoo  qquuee  uunnoo  ddee  eellllooss  eess  ppaarraa  mmiirraarr  eexxaaccttaammeennttee  ccóómmoo  eessttaass  yy  ddóónnddee  eessttááss..  
EEll  oottrroo  --ccoonnttiinnuuóó--  eess  ppaarraa  eemmiittiirrttee  óórrddeenneess  ddee  aallgguunnaa  mmaanneerraa,,  ppaarraa  mmaanneejjaarrttee  yy  
mmaanniippuullaarrttee......  
  
          MMuucchhooss  iinnvveessttiiggaaddoorreess  ttrraattaarroonn  ddee  hhaallllaarr  iinnúúttiillmmeennttee  eessttooss  mmiiccrrooaappaarraattooss  
eenn  eell  ccuueerrppoo  ddee  ssuuss  ssuujjeettooss  ddee  eessttuuddiioo,,  ssiinn  eemmbbaarrggoo,,  hhaassttaa  bbiieenn  eennttrraaddoo  eell  aaññoo  
11999900  nnoo  ssee  hhaa  ddaaddoo  ccoonn  nniinnggúúnn  ccaassoo  ppoossiittiivvoo..  EEnn  eessaass  ffeecchhaass  JJoohhnn  SShhuueesssslleerr  
pprreesseennttaabbaa  llooss  rreessuullttaaddooss  ddeell  aannáálliissiiss  qquuee  eell  ddeeppaarrttaammeennttoo  ddee  GGeennééttiiccaa  ddeell  
HHoossppiittaall  WWiissttoonn  CChhuurrcchhiillll  ddee  HHeeaaddiinnggttoonn  ((GGrraann  BBrreettaaññaa))  rreeaalliizzóó  ssoobbrree  uunnaa  
mmuueessttrraa  ddeell  AADDNN  ddee  uunn  aabbdduucciiddoo..  LLooss  cciieennttííffiiccooss  ddeessccuubbrriieerroonn,,  aa  ppaarrttiirr  ddee  eessee  
aannáálliissiiss  rruuttiinnaarriioo,,  uunnaa  mmiilliimmééttrriiccaa  ppllaanncchhaa  ssóólliiddaa  rrooddeeaaddaa  ppoorr  llooss  ccrroommoossoommaass  
ddee  llaa  mmuueessttrraa..  LLooss  ddooccttoorreess  iinnccaappaacciittaaddooss  ppaarraa  rreessoollvveerr  eell  eenniiggmmaa,,  ssoolliicciittaarroonn  
aayyuuddaa  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  rreevviissttaa  NNaattuurree  yy  ffiinnaallmmeennttee  vvaarriiaass    iinntteerrpprreettaacciioonneess  
vviinniieerroonn  aa  ""ccllaarriiffiiccaarr""  eell  aassuunnttoo..66  
  
          IIgguuaall  ddee  eessppeeccttaaccuullaarr  rreessuullttaa  eell  ccaassoo  ddee  RRiicchhaarrdd  PPrriiccee,,  uunn  nneeooyyoorrqquuiinnoo  qquuee  
ttuuvvoo  uunnaa  aabbdduucccciióónn  aa  llaa  eeddaadd  ddee  oocchhoo  aaññooss  jjuunnttoo  ccoonn  ssuu  ppeerrrroo..  DDuurraannttee  eell  
iinncciiddeennttee  llee  ffuuee  iimmppllaannttaaddoo  uunnoo  ddee  eessttooss  mmiiccrroocchhiippss  eenn  eell  ppeennee..  TTrreeiinnttaa  aaññooss  
mmááss  ttaarrddee  eessttee  iimmppllaannttee  ssee  ffrraaggmmeennttóó  ddee  ffoorrmmaa  aacccciiddeennttaall  ppuuddiieennddoo  sseerr  
eessttuuddiiaaddoo  ppoorr  vvaarriiaass  uunniivveerrssiiddaaddeess  nnoorrtteeaammeerriiccaannaass,,  sseeggúúnn  iinnffoorrmmóó  MMóónniiccaa  
WWiilllliiaammss..77  
  
          MMaarriivvíí  eenncceennddiióó  ssuu  eennééssiimmoo  cciiggaarrrriilllloo  yy  ssee  ddiirriiggiióó  aall  bbaaññoo..  
  
          --PPeessee  aa  qquuee  hhaass  ppaaddeecciiddoo  ttuubbeerrccuulloossiiss  ffuummaass  mmuucchhííssiimmoo  !!--  vvoocciiffeerréé  ..  
  
          --EEss  lloo  úúnniiccoo  qquuee  mmee  ttrraannqquuiilliizzaa  úúllttiimmaammeennttee..  
  
                                                                                                                      
66  UUnnaa  ffoottooggrraaffííaa  ddee  eessttee  aappaarraattoo  ffuuee  pprreesseennttaaddaa  ppoorr  JJaavviieerr  SSiieerrrraa  eenn  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddeell  II  CCOONNGGRREESSOO  
NNAACCIIOONNAALL  DDEE  UUFFOOLLOOGGIIAA  YY  PPAARRAAPPSSIICCOOLLOOGGIIAA  DDEE  LLAASS  PPAALLMMAASS  DDEE  GGRRAANN  CCAANNAARRIIAA..  11,,22,,33  ddee  
nnoovviieemmbbrree  ddee  11999900..  PPuubblliiccaaddaa  ddeessppuuééss  eenn  AAÑÑOO  CCEERROO  nnúúmmeerroo  1122..  JJuulliioo  11999911  
77  BBoolleettíínn  BBúússqquueeddaa  nnúúmmeerroo  3344  ((GGeerroonnaa,,  MMaayyoo  11999911))..  TTaammbbiiéénn  eenn  AAÑÑOO  CCEERROO,,  FFeebbrreerroo  11999922..  
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          AAddeemmááss  ddee  llaa  ttuubbeerrccuulloossiiss,,    MMaarriivvíí    hhaabbííaa    ppaassaaddoo  eell  ttííffuuss,,  ffiieebbrreess    
rreeuummááttiiccaass    yy    ffiinnaallmmeennttee    aanneemmiiaa..    EEssttoo    úúllttiimmoo    eess  uunnaa  ccoonnssttaannttee  eenn  llooss  
tteessttiiggooss  ddee  vviissiittaanntteess  ddee  ddoorrmmiittoorriioo..  
  
          CCuuaannddoo  vvoollvviióó  ddeell  sseerrvviicciioo  ttrraaííaa  ccoonnssiiggoo  aallggoo  eennttrree  llaass    mmaannooss..  SSee  ttrraattaabbaa  
ddee  uunn  ppaattiittoo  ddee  ggoommaa  qquuee  hhaabbiittuuaallmmeennttee  ssee  eennccuueennttrraa  eenn  eell  ccaabbeezzaall  ddee  llaa  ccaammaa..  
  
          LLaa  ppaarrttee  ddeerreecchhaa  ddeell  mmuuññeeccoo  ppaarreeccííaa  hhaabbeerr  eessttaaddoo  eexxppuueessttaa  aa  aallgguunnaa  ffuueennttee  
ddee  ccaalloorr,,  ppuueess  llaa  ggoommaa  eessttaabbaa  rreessqquueebbrraajjaaddaa  yy  ppeeggaajjoossaa..  
  
          --EEssttoo    eessttáá    eenn    nnuueessttrraa      hhaabbiittaacciióónn  --  mmee    ddiijjoo  --      aaddeemmááss,,  --pprroossiigguuiióó--  eess  uunn  
mmuuññeeccoo  aall  qquuee  llee  tteenneemmooss  mmuucchhííssiimmoo  ccaarriiññoo..  
  
          EEll  mmaattrriimmoonniioo  PPuuiigg  eexxpprreessaa  ssuu  ccoohheessiióónn  ffaammiilliiaarr  aa  ttrraavvééss  ddeell  ppaattiittoo..  EEnn  ssuu  
ccaassaa  ppooddeemmooss  hhaallllaarr  eessttaa  ffiigguurraa  eenn  llaa  lláámmppaarraa,,  eenn  llaass  eessttaanntteerrííaass,,  oo  hhaassttaa  eell  
mmiissmmoo  nnoommbbrree  ddee  llaa  ppeerrrriittaa::  ""PPaattiittaa""..  
  
NNoo  eess  ddee  eexxttrraaññaarr,,  ppuueess,,  qquuee  ssii  eessttooss  sseerreess  qquuiieerreenn  ddaaññaarr((¿¿??))  aa  MMaarriivvíí  lloo  hhaaggaann  
aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  iiccoonnooggrraaffííaa  qquuee  lleess  rrooddeeaa..  
  
          MMaarriivvíí    mmee    ddiijjoo  aappeennaaddaa    qquuee  qquueerrííaa    aappaarrttaarrssee    ddee  lloo    qquuee  eessttaabbaa  vviivviieennddoo,,  
qquuee  nnoo  ssee  sseennttííaa  nnaaddaa    sseedduucciiddaa  ppoorr  eell  mmuunnddoo    ddee  llooss  oovvnniiss,,  ssiinn  eemmbbaarrggoo::  
  
          --......ddee  bbuueennaass  aa  pprriimmeerraass  ddeecciiddíí  iirr  aa  VViinnaarroozz  ((ssee  rreeffeerrííaa  aall  ccoonnggrreessoo  ddoonnddee  llaa  
ccoonnooccíí))  yy  mmee  ppaassóó  uunnaa  ccoossaa  ccuurriioossaa......  
  
          FFrruunnccíí  eell  cceeññoo  yy  ccllaavvéé  mmii  mmiirraaddaa  eenn  ssuuss  oojjooss..  
  
          --......EEnn  ccuuaannttoo  eennttrréé  aa  llaa  ssaallaa  vvíí  aa  uunnaa  ppeerrssoonnaa  qquuee  mmee  mmiirróó  yy  qquuee  aassoocciiéé  ccoonn  
uunnaa  iimmaaggeenn  ddeell  ppaassiilllloo  ddee  llaa  nnaavvee......  
  
          SSee  ttrraattaabbaa  ddee  JJuulliiaann  AArrrriibbaass,,  uunn  ccoonnttaaccttaaddoo  ddee  BBuurrrriiaannaa  ((CCaasstteellllóónn))  
pprriinncciippaall  ccoommppoonneennttee  ddeell  ggrruuppoo  ddee  ccoonnttaaccttaaddooss  MMiissiióónn  PPuunnttaa  ddee  FFlleecchhaa88..  NNoo  
sseerrííaa  ééssttaa  llaa  úúllttiimmaa  vveezz  qquuee  uunnaa  tteessttiiggoo  mmee  iinnddiiccaarraa  hhaabbeerr  vviissttoo  aa  oottrroo  sseerr  
hhuummaannoo  eenn  eell  iinntteerriioorr  ddee  uunn  oovvnnii,,  ppeerroo  nnoo  aaddeellaanntteemmooss  aaccoonntteecciimmiieennttooss..  
  

                                                                                                                      
88  JJaavviieerr  SSiieerrrraa  ,,""MMiissiióónn  PPuunnttaa  ddee  FFlleecchhaa::  LLaa  ccuullmmiinnaacciióónn  ddee  uunn  ccoonnttaaccttoo  vviissuuaall"",,  PPSSII  CCOOMMUUNNIICCAACCIIOONN..  
nnúúmmeerroo  3311--3322                    ((EEnneerroo--DDiicciieemmbbrree  11..999900))..  
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          SSeegguuiimmooss  hhaabbllaannddoo  dduurraannttee  aallgguunnooss  mmiinnuuttooss  mmááss  ssoobbrree  qquuéé  aaccttiittuudd  
ddeeffeennssiivvaa  ppooddííaa  ttoommaarr  ffrreennttee  aa  ttaalleess  iinnssóólliittooss  aaccoonntteecciimmiieennttooss,,  ppeerroo  llaa  vveerrddaadd  
eess  qquuee  nnii  yyoo  mmiissmmoo  ssaabbííaa  qquuee  aaccoonnsseejjaarrllee..  TTooddoo  eerraa  ttaann  ccoonnffuussoo..  AAccaassoo  
aaqquueelllloo  qquuee  MMaarriivvíí  mmee  hhaabbííaa  ccoonnttaaddoo......¿¿eerraa  uunn  rreefflleejjoo  ddee  llooss  pprroobblleemmaass  ddee  ssuu  
ppeerrssoonnaalliiddaadd??,,  ppeerroo,,¿¿yy  eell  ppeerrrroo??,,¿¿yy  eell  ppaattiittoo  ddee  ggoommaa??,,  eessoo  eerraa  ffííssiiccoo..  TTeennddrrííaa  
ttiieemmppoo  ppaarraa  aannaalliizzaarr  llooss  mmúúllttiipplleess  ccaabbooss  ssuueellttooss  qquuee  hhaabbííaa  ggeenneerraaddoo  mmii  
pprriimmeerraa  eennttrreevviissttaa  eenn  eell  ttrraannssccuurrssoo  ddee  mmii  vviiaajjee  ddee  vvuueellttaa..  LLaa  iinnvveessttiiggaacciióónn  
aaccaabbaabbaa  ddee  eemmppeezzaarr..  
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CCAAPPIITTUULLOO  22  
  
  

LLOOSS  VVIISSIITTAANNTTEESS  EENN  LLAA  HHIISSTTOORRIIAA  
  
  
  
          EEnn  llooss  ddííaass  qquuee  ssiigguuiieerroonn  aa  llaa  eennttrreevviissttaa  ccoonn  MMaarriivvíí,,  iinnvveerrttíí  uunnaa  iinnggeennttee  
ccaannttiiddaadd  ddee  hhoorraass  ddee  ttrraabbaajjoo  eenn  bbuucceeaarr  eenn  mmii  aarrcchhiivvoo      ppaarraa    ttrraattaarr  ddee  hhaallllaarr  
aanntteecceeddeenntteess  aall  ccaassoo  qquuee  aaccaabbaabbaa  ddee  ccoonnoocceerr..  MMii  mmeennttee  ssee  rreessiissttííaa  aa  ccrreeeerr  qquuee  
aaqquueellllaa  hhiissttoorriiaa  eerraa  ttaann  ssóólloo  eell  pprroodduuccttoo  ddee  llaa  iinnfflluueenncciiaa  ddee  llaass  qquuiinnccee  ppáággiinnaass  
qquuee  hhaabbííaa  lleeííddoo  ddee  CCoommuunniioonn..  EErraa  ddeemmaassiiaaddoo  vvíívviiddoo,,  mmuuyy  hhuummaannoo,,  ccoommoo  ppaarraa  
ttrraattaarrlloo  ccoonn  lliiggeerreezzaa  yy  ccaarrggáárrsseelloo  ddee  uunn  pplluummaazzoo..  
  
          DDeessccuubbrríí,,  nnoo  ssiinn  cciieerrttaa  ssoorrpprreessaa,,  qquuee  llooss  vviissiittaanntteess  ddee  ddoorrmmiittoorriioo  nnoo  eerraann,,  nnii  
mmuucchhoo  mmeennooss,,  uunn  pprroodduuccttoo  eexxppoorrttaaddoo  ddee  AAmméérriiccaa..  AAnntteess  ddee  11998877,,  aaññoo  ddee  
ppuubblliiccaacciióónn  ddee  IInnttrruussooss  yy  CCoommuunniioonn,,  llooss  aarrcchhiivvooss  ddee  llaa  uuffoollooggííaa  hhiissppaannaa  yyaa  
rreeccooggííaann  ccaassooss  ssoorrpprreennddeenntteemmeennttee  ssiimmiilliiaarreess..  
  
          VViissiittéé  eell  IIIIEEEE  ((IInnssttiittuuttoo  ddee  IInnvveessttiiggaacciioonneess  yy  EEssttuuddiiooss  EExxoobbiioollóóggiiccooss))  qquuee  
rreeccooggiióó  eenn    ssuu  ddííaa  eessttooss  ssuucceessooss  bbaajjoo  eell  nnoommbbrree  ddee  CCaassooss  JJ  ((LLaa  JJ  eerraa  ddee  
""jjooddiiddooss""  bbrroommeeaabbaa  RRaammóónn  NNaavviiaa,,  pprreessiiddeennttee  ddee  llaa  aassoocciiaacciióónn,,  mmiieennttrraass  lloo  
rreeccoorrddaabbaa))..  
  
          UUnnoo  ddee  llooss  ccaassooss  mmááss  ppaarraaddiiggmmááttiiccooss  qquuee  NNaavviiaa  yy  ssuuss  ccoollaabboorraaddoorreess  
eessttuuddiiaarroonn,,  lloo  ccoonnssttiittuuyyee  eell  ooccuurrrriiddoo  eell  1111  ddee  sseeppttiieemmbbrree  ddee  11997777,,  eenn  llaa  
uurrbbaanniizzaacciióónn  ""CCaasstteellll  ddee  MMoonnttoorrnnééss"",,eenn  LLaa  PPoobbllaa  ddee  MMoonnttoorrnneess,,  pprroovviinncciiaa  ddee  
TTaarrrraaggoonnaa..  AAllllíí  ttuuvvoo  lluuggaarr  lloo  qquuee  ppooddrrííaammooss  llllaammaarr  uunn  aanntteecceeddeennttee  ddee  llooss  
vviissiittaanntteess  ddee  ddoorrmmiittoorriioo..  
  
          EEll  tteessttiiggoo,,  qquuee  lllleevvaabbaa  aapprrooxxiimmaaddaammeennttee  uunnaa  hhoorraa  ddoorrmmiiddoo,,  ssee  ddiioo  ccuueennttaa  
ddee  qquuee  llaa  ppaarreedd  ooppuueessttaa  aa  llaa  vveennttaannaa  ssee  eennccoonnttrraabbaa  iilluummiinnaaddaa  eenn  ttooddaa  ssuu  
aammpplliittuudd..  LLaa  ffrraannjjaa  ffuuee  eennssaanncchháánnddoossee  ppaauullaattiinnaammeennttee,,  ccoossaa  qquuee  llee  iinnttrriiggóó..  
EExxttrraaññaaddoo  vvoollvviióó  llaa  ccaabbeezzaa  ppaarraa  mmiirraarr  llaa  ppaarrttee  aallttaa  ddee  llaa  vveennttaannaa,,  yy  eennttoonncceess  
ttuuvvoo  llaa  ssoorrpprreessaa  ddee  hhaallllaarrssee  ffrreennttee  aa  uunn  sseerr  qquuee,,  iinncclliinnaaddoo,,  llee  oobbsseerrvvaabbaa  
ffiijjaammeennttee..  
  
          VVeessttííaa  iinndduummeennttaarriiaa  ssiimmiillaarr  aa  llaa  ddee  uunn  ""hhoommbbrree  rraannaa"",,  ddee  ccoolloorr  nneeggrroo,,  
ddeejjaannddoo  aa  llaa  vviissttaa  ssuu  rroossttrroo..  LLaass  vveessttiidduurraass,,  mmuuyy  aajjuussttaaddaass  aall  ccuueerrppoo  yy  aa  llaa  
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ccaabbeezzaa;;  llooss  oojjooss  eerraann  mmuuyy  ppaarreecciiddooss  aa  llooss  hhuummaannooss,,  ttaall  vveezz  aallggoo  rraassggaaddooss;;  llaa  
ccaarraa  ffiinnaa  yy  ttrriiaanngguullaarr  yy  llooss  llaabbiiooss  mmuuyy  ffiinnooss..  
  
          EEll  tteessttiiggoo  ssee  vviioo  pprreessoo  ddee  uunn  iinnmmeennssoo  ppáánniiccoo  yy,,  ssiinn  ppeerrddeerr  ddee  vviissttaa  aa  aaqquueell  
sseerr,,  ffuuee  ddeesslliizzaannddoo  llooss  ppiieess  mmuuyy  lleennttaammeennttee  hhaassttaa  ttooccaarr  eell  ssuueelloo..  SSee  lleevvaannttóó  ddee  
uunn  ssaallttoo  yy  ssee  aabbaallaannzzóó  ssoobbrree  llaa  ppaarreedd  ggoollppeeaannddoo  ccoonn  llooss  ppuuññooss  yy  ggrriittaannddoo  
ddeessaaffoorraaddaammeennttee  ccoonn  eell  ffiinn  ddee  llllaammaarr  llaa  aatteenncciióónn  ddee  ssuuss  ffaammiilliiaarreess  aall  ttiieemmppoo  
qquuee  eell  sseerr  ssee  ddeessvvaanneeccííaa  aannttee  ssuuss  oojjooss..  
  
          EEssttee  eeppiissooddiioo  eerraa  mmááss  ppaarreecciiddoo  aa  uunn  ccoonnttaaccttoo  ccoonn  oottrraa  ddiimmeennssiióónn,,  oo  aa  uunnaa  
mmeezzccllaa  ddee  eexxppeerriieenncciiaass  ddee  aappaarreecciiddooss  yy  rreeeennccaarrnnaacciióónn  qquuee  aa  uunn  ""ccoonnttaaccttoo  
eexxttrraatteerrrreessttrree""  ssii  nnoo  hhuubbiieerraa  ssiiddoo  ppoorr  eell  hheecchhoo  ddee  qquuee  aallgguunnooss  vveecciinnooss  ddee  llaa  
PPoobbllaa  rreeppoorrttaarraann  iinnffoorrmmaacciioonneess  ccoommpplleemmeennttaarriiaass  rreeffeerreenntteess  aall  aavviissttaammiieennttoo  ddee  
uunn  oobbjjeettoo  lluummiinnoossoo  yy  aall  ""ccrreecciimmiieennttoo  aannoorrmmaall""  ddee  aallgguunnooss  vveeggeettaalleess  pprróóxxiimmooss  
aa  llaa  ccaassaa..  
  
          TTaammbbiiéénn  RRiiccaarrddoo  BBllaassccoo99  rreellaattaa  eell  ccaassoo  ddee  JJaaccqquueess  BBoorrddaass..    
  
EEssttee  pprreetteennddiióó  hhaabbeerr  ssiiddoo  aaddooppttaaddoo  ppoorr  sseerreess  eexxttrraatteerrrreessttrreess  yy  ttooccaaddoo  ppoorr  oottrraa  
eenneerrggííaa..  
  
          DDeessddee  ssuu  mmááss  ttiieerrnnaa  eeddaadd,,  JJaaccqquueess  BBoorrddaass  aaccuussóó  uunnaa  pprrooppeennssiióónn  hhaacciiaa  eell  
lliinnffaattiissmmoo..  EErraa    uunnaa  aauuttéénnttiiccaa  bboollaa  ddee  ggrraassaa..  UUnnaa  nnoocchhee  ddeell  mmeess  ddee  aaggoossttoo  ddee  
11..992233,,  JJaaccqquueess,,  qquuee  ppoorr  aaqquueell  eennttoonncceess  tteennííaa  1122  aaññooss,,  ssee  hhaallllaabbaa  tteennddiiddoo  eenn  ssuu  
lleecchhoo  yy  nnoo  ppooddííaa  ccoonncciilliiaarr  eell  ssuueeññoo..  EEssttaabbaa  iinnqquuiieettoo,,  pprreessoo  ddee  uunnaa  aallgguuiiddeezz  
eexxttrraaññaa,,  yy    ssiinnttiióó    uunn    ddeesseeoo  iirrrreeffrreennaabbllee  ddee  lleevvaannttaarrssee  ee  iirr  aa  llaa  tteerrrraazzaa..  
  
          FFiinnaallmmeennttee  ssee  lleevvaannttóó  yy  ttoommaannddoo  uunnaa  mmaannttaa  ssuubbiióó  aa  llaa  aazzootteeaa  ddee  ""CCaann  
TTeennaa""..  EErraann  llaass  ttrreess  ddee  llaa  mmaaddrruuggaaddaa..  
  
          LLoo  qquuee  ssuucceeddiióó  ddeessppuuééss  ttiieennee,,  uunnaa  vveezz  mmááss,,  ttooddaa  llaa  aappaarriieenncciiaa  ddee  uunnaa  
vviissiióónn..  PPoorr  eell  llaaddoo  ddeell  mmaarr  aappaarreecciieerroonn  uunnooss  aappaarraattooss  eenn  ffoorrmmaa  ddee  VV,,  ddee  
aassppeeccttoo  mmeettáálliiccoo;;  ssuu  ttaammaaññoo  oosscciillaabbaa  eennttrree  llooss  ddooss  yy  ttrreess  mmeettrrooss..  UUnnoo  ddee  eellllooss  
ssee  aabbrriióó  eenn  ffoorrmmaa  ddee  aabbaanniiccoo,,  ddaannddoo  llaa  iimmpprreessiióónn  ddee  uunnaa  eexxttrraaññaa  aavvee  ccoonn  aallaass  
eexxtteennddiiddaass..  DDee  ssuu  iinntteerriioorr  ssuurrggiióó  uunn  sseerr  ddee  aappaarriieenncciiaa  hhuummaannaa..            AAqquueell  sseerr  ssee  
llee  aapprrooxxiimmóó..  AAppeennaass  ppaarreeccííaa  ttooccaarr  eell  ssuueelloo  ccoonn  llooss  ppiieess..  EEll  ddeessccoonnoocciiddoo  
vviissiittaannttee  tteennííaa  ssuu  mmiissmmaa  eessttaattuurraa::  uunn  mmeettrroo  vveeiinnttee  cceennttíímmeettrrooss  
aapprrooxxiimmaaddaammeennttee..  
                                                                                                                      
99  ggrraann  ""JJaaccqquueess  BB..  BBlleeyy""  RRiiccaarrddoo  BBllaassccoo,,  TTeellssttaarr..BBaarrcceelloonnaa  11996688  
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          --""HHeemmooss  vveenniiddoo  aa  vveerrttee  --llee  ddiijjoo--  ppoorrqquuee  qquueerreemmooss  qquuee  sseeppaass  qquuee  eessttááss  bbaajjoo  
nnuueessttrraa  pprrootteecccciióónn......TTúú  sseerrááss  uunn  hhoommbbrree  ffuueerrttee,,  ppeerroo  nnoo  ssóólloo  ffííssiiccaa  ssiinnoo  
eessppiirriittuuaallmmeennttee..  TTee  pprrootteeggeerreemmooss..""  
  
          ""SSuu  eenniiggmmááttiiccoo  iinntteerrllooccuuttoorr  --ccoonnttiinnuuaa  BBllaassccoo  eenn  ssuu  lliibbrroo--  eexxttrraajjoo  uunn  oobbjjeettoo  
ddee  ssuu  ppeecchhoo  ccuuyyaa  ffoorrmmaa  eerraa  ddee  uunn  ccaarraammeelloo  ggrraannddee  yy  ccuuaaddrraaddoo..""  
  
          TTrraass  ccoomméérrsseelloo  eell  pprroobblleemmaa  ddee  JJaaccqquueess  BBoorrddaass  eemmppeezzóó  aa  ddeessaappaarreecceerr..  
  
          RReessuullttaabbaa  iinneevviittaabbllee  ppeennssaarr,,  aa  tteennoorr  ddee  llooss  ccaassooss  eessttuuddiiaaddooss,,  qquuee  eexxiissttííaa  uunnaa  
iinntteerraacccciióónn  eennttrree  eell  tteessttiiggoo  yy  eell    
  
ffeennóómmeennoo,,  ccoommoo  ssii  ééssttee  úúllttiimmoo  ssee  aavviinniieerraa  aa  llaass  nneecceessiiddaaddeess  ffííssiiccaass  yy  ppssííqquuiiccaass  
ddeell  iinnddiivviidduuoo,,  oo  iinncclluussoo  ddee  llaa  ssoocciieeddaadd..  SSeeggúúnn  eessttaa  nnuueevvaa  ppeerrssppeeccttiivvaa,,  eell  
ffeennóómmeennoo  oovvnnii  ssee  aaddaappttaarrííaa  aa  nnuueessttrroo  ssiisstteemmaa  ddee  rreeffeerreenncciiaass,,  aarrrraassttrraannddoo  llooss  
ffaannttaassmmaass  rreelliiggiioossooss  ddee  nnuueessttrroo  ppaassaaddoo..  EEll  ffeennóómmeennoo  eessttaarrííaa  pprreesseennttee  aa  lloo  
llaarrggoo  ddee  llaa  hhiissttoorriiaa  yy  ssuu  aassppeeccttoo  ccaammbbiiaarrííaa  eenn  ffuunncciióónn  ddeell  ccoonntteexxttoo  ccuullttuurraall  yy  
tteeccnnoollóóggiiccoo  eenn  eell  qquuee  ssee  ddeessaarrrroollllaarraa..  
  
          EEnn  eessttooss  úúllttiimmooss  aaññooss,,  mmuucchhooss  ddee  llooss  qquuee  ddeeccllaarraarroonn  hhaabbeerr  ssiiddoo  aabbdduucciiddooss,,  
mmaannttuuvviieerroonn  rreellaacciioonneess  sseexxuuaalleess  ccoonn  llooss  vviissiittaanntteess;;  ééssttaa  hhaa  ssiiddoo  uunnaa  ffuueennttee  ddee  
iinnqquuiieettuudd  eennttrree  eellllooss  aa  ppeessaarr  ddee  qquuee  llooss  ccoonnttaaccttooss  sseexxuuaalleess  yyaa  ssee  ccoonnooccííaann  
ddeessddee  llaa  mmááss  rreemmoottaa  aannttiiggüüeeddaadd..  
  
          EEnn  eeffeeccttoo,,  dduurraannttee  llaa  eeddaadd  mmeeddiiaa  ssee  eexxtteennddiióó  llaa  iiddeeaa  ddee  qquuee  llooss  ddeemmoonniiooss  
ppooddííaann  uunniirrssee  ccaarrnnaallmmeennttee  ccoonn  llooss  hhoommbbrreess  yy  llaass  mmuujjeerreess..  EEssttaass  uunniioonneess  
rreecciibbiieerroonn  eell  nnoommbbrree  ddee  íínnccuubbooss  yy  ssúúccuubbooss,,  yy  pprroobbaabblleemmeennttee  ssuu  eexxttrraappoollaacciióónn  
sseeaa  llooss  vviissiittaanntteess  ddee  ddoorrmmiittoorriioo  aaccttuuaalleess..  
  
          EEssttoo  nnoo  rreessuullttaa  ttaann  ddeessccaabbeellllaaddoo  ccuuaannddoo  SSttrriieebbeerr  ddeessccrriibbííaa  ddee  eessttee  mmooddoo  ssuu  
eexxppeerriieenncciiaa::  ""EEll  eessppaacciioo  eenn  eell  qquuee  eennttrréé  oollííaa  ccoommoo  aa  qquueessoo  hheeddddaarr  ccaalliieennttee  ccoonn  
uunnaa  nnoottaa  ddee  aazzuuffrree1100......  SSeennttaaddoo  aannttee  mmíí,,  --ccoonnttiinnúúaa--  vvíí  aall  sseerr  mmááss  aassoommbbrroossoo  
qquuee  jjaammááss  hhee  ccoonnoocciiddoo  eenn  mmii  vviiddaa,,  mmááss  aassoommbbrroossoo  aaúúnn  ppoorr  eell  hheecchhoo  ddee  qquuee  nnoo  
mmee  rreessuullttaabbaa  ddeessccoonnoocciiddaa......""  
  
          AA  mmeennuuddoo,,  llaass  ppeerrssoonnaass  qquuee  ppaaddeecceenn  eessttaass  eexxppeerriieenncciiaass  ddeessccuubbrreenn,,  aall  sseerr  
hhiippnnoottiizzaaddaass,,  qquuee  lleess  ppaarreeccee  ccoonnoocceerr  aa  uunnoo  ddee  llooss  vviissiittaanntteess  ..  
                                                                                                                      
1100  EEll  aazzuuffrree  ttiieennee  uunn  ssiiggnniiffiiccaaddoo  eessppeeccííffiiccoo  eenn  llaa    ddeemmoonnoollooggííaa..  
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          ""  ......  HHaabblloo  ddee  ""eellllaa""  yy  nnoo  sséé  ppoorr  qquuéé..  PPaarraa  mmíí  eess  uunnaa  mmuujjeerr,,  qquuiizzáá  ppoorr  ssuuss  
áággiilleess  mmoovviimmiieennttooss,,  oo  ppoorr  hhaabbeerr  ccrreeaaddoo  eessttaaddooss  ddee  eexxcciittaacciióónn  sseexxuuaall  eenn  mmíí,,  oo,,  
ssiimmpplleemmeennttee,,  mmee  iinnfflluuyyee  eell  rreeccuueerrddoo    ddee  ssuu  mmaannoo  rroozzaannddoo  eell  ccoossttaaddoo  ddee  mmii  
ppeecchhoo  uunnaa  vveezz,,  ttaann  lliiggeerroo  yy,,  nnoo  oobbssttaannttee,,  ccoonn  ttaannttaa  ffiirrmmeezzaa..""              
  
          EEssttooss  ccoonnttaaccttooss  nnoo  ssiieemmpprree  eerraann  rreeccoorrddaaddooss..  EEll  iinnccaannssaabbllee  iinnvveessttiiggaaddoorr  
ggaalllleeggoo  MMaannuueell  CCaarrbbaallllaall    ddeessaarrrroollllaa  eessttee  aassppeeccttoo  eenn  ssuu  lliibbrroo1111  ccuuaannddoo  aall  
rreeffeerriirrssee  aa  ééll  ddiiccee::  ""íínnccuubbooss  yy  ssúúccuubbooss  aaccoossttuummbbrraabbaann  aa  vviissiittaarr  aa  llooss  mmoorrttaalleess  
eenn  ssuuss  lleecchhooss,,  ppaarraa  tteenneerr  rreellaacciioonneess  ccoonn  eellllooss..  AAll  ddeessppeerrttaarr,,  ddee  nnoo  sseerr  ppoorrqquuee  
eenn  ooccaassiioonneess  aappaarreeccííaann  rreessttooss  ddee  sseemmeenn  oo  ddee  ssaannggrree  eenn  llaass  ssáábbaannaass,,  llooss  
vviioollaaddooss  ttaann  ssóólloo  rreeccoorrddaabbaann  llaa  eexxppeerriieenncciiaa  ccoommoo  uunn  ssuueeññoo""  
  
          TTaannttoo  eess  aassíí  qquuee  eell  pprrooppiioo  SSaann  AAgguussttíínn  ttrraattóó  ddee  nneeggaarr  qquuee  ddiicchhaass  
eexxppeerriieenncciiaass  eessttuuvviieerraann  eennmmaarrccaaddaass  ddeennttrroo  ddee  lloo  ffííssiiccoo,,  ssóólloo  ddeessppuuééss  ddee  aallggúúnn  
ttiieemmppoo  ddeeccllaarróó::""SSoonn  ttaannttooss  llooss  qquuee  lloo  aasseevveerraann,,  qquuee  ppaarreecceerrííaa  ddeessvveerrggüüeennzzaa  
nneeggaarrlloo""..  
  
          EEnn  llaass  OObbrraass  MMáággiiccaass  ddee  HHeennrrii--CCoorrnneeiillllee  AAggrriippppaa  ssee  ddeessccrriibbee  uunnaa  eexxttrraaññaa  
ccaatteeggoorrííaa  ddee  ddiiaabbllooss  llllaammaaddooss  ""ddeemmoonniiooss  ddeell  vviieerrnneess""..  EEssttooss  ddiiaabbllooss  ssoonn  ddee  
eessttaattuurraa  mmeeddiiaa,,  mmuuyy  aaggrraacciiaaddooss  yy  ssuu  lllleeggaaddaa  eessttáá  ssiieemmpprree  pprreecceeddiiddaa  ppoorr  uunnaa  
eessttrreellllaa  rreelluucciieennttee..  
  
          OOttrroo  ffoollkklloorriissttaa,,  rreeccooggeeddoorr  ddee  lleeyyeennddaass  eessccaannddiinnaavvaass,,  oobbsseerrvvóó  qquuee  eenn  eellllaass  
llooss  eellffooss  ssee  rreepprreesseennttaabbaann  ccoommoo  sseerreess  ddee  ccaabbeezzaa  eennoorrmmee,,  ppiieerrnnaass  ddiimmiinnuuttaass  yy  
bbrraazzooss  ddeessmmeessuurraaddooss..  
  
          LLooss  aarrcchhiivvooss  ddee  llaa  iigglleessiiaa  ccaattóólliiccaa  eessttáánn  lllleennooss  aa  rreebboossaarr  ddee  iinncciiddeenntteess  
ppaarreecciiddooss  yy  eess  eevviiddeennttee  qquuee  mmuucchhooss  pprroocceessooss  ddee  bbrruujjeerrííaa  ffuueerroonn  iinnccooaaddooss  aa  
ccaauussaa  ddee  llaa  ccrreeeenncciiaa  eenn  eexxttrraaññooss  sseerreess    ccaappaacceess  ddee  vvoollaarr  ppoorr  llooss  aaiirreess  yy  qquuee  
eessttaabblleeccííaann  ccoonnttaaccttoo  ccaarrnnaall  ccoonn  llooss  sseerreess  hhuummaannooss  aall  aattaarrddeecceerr  oo  ppoorr  llaa  nnoocchhee..  
  
          LLaass  vvííccttiimmaass  ddee  ttaalleess  eennccuueennttrrooss  ddeessccrriibbííaann  aall  TTeennttaaddoorr  ddee  llaass  ffoorrmmaass  mmááss  
ddiivveerrssaass,,  aallgguunnaass  vveecceess  eerraann  pprreesseennttaaddooss  ccoommoo  ddeesspprroovviissttooss  ddee  lleenngguuaajjee  
aarrttiiccuullaaddoo,,  oottrraass  ccoommoo  hhaabbllaannddoo  uunnaa  lleenngguuaa  iinniinntteelliiggiibbllee,,  ppoosseeííaann  cciieerrttoo  ccuueerrppoo  
ssuuttiill,,  ppoorr  mmeeddiioo  ddeell  ccuuaall  oobbrraabbaann  ssoobbrree  llaa  mmaatteerriiaa  ddeell  mmiissmmoo  mmooddoo  qquuee  lloo  
hhaacceenn  llooss  sseerreess  hhuummaannooss..  SSiinn  eemmbbaarrggoo,,  llaa  ddeessccrriippcciióónn  mmááss  hhaabbiittuuaall  ddee  eessttooss  
""vviissiittaanntteess  ddee  ddoorrmmiittoorriioo  mmeeddiieevvaalleess"",,  eerraa  llaa  ddee  uunnooss  hhoommbbrreecciillllooss  ddee  bbaajjaa  
                                                                                                                      
1111  ""EEll  SSíínnddrroommee  ddeell  MMaalliiggnnoo""  MMaannuueell  CCaarrbbaallllaall  yy  GGaabbrriieell  CCaarrrriióónn..  EEddiicciioonneess  JJuuccaarr..  MMaaddrriidd  11999900  
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eessttaattuurraa,,  ccaabbeelllloo  rreevvuueellttoo  yy  ggrraann  mmiieemmbbrroo,,  qquuee  tteennííaann    ddoolloorroossooss  eennccuueennttrrooss  
sseexxuuaalleess  ccoonn  llaa  vvííccttiimmaa..  PPeessee  aa  eelllloo  ssee  aasseegguurraabbaa  qquuee  ssii  uunnaa  mmuujjeerr  hhaabbííaa  
""iinnccuubbaaddoo""  ppooddííaa  nnoo  hhaabbeerr  ppeerrddiiddoo  ssuu  vviirrggiinniiddaadd..    
  
          EEll  eerruuddiittoo  GGuuaazzzzoo,,  eenn  ssuu  CCoommppeennddiiuumm  MMaalleeffiiccaarruumm  ((11660088))  eexxppoonnee  
pprroolliijjaammeennttee  llooss  eennttrreessiijjooss  ddee  llaa  tteeoorrííaa  ddee  llooss  íínnccuubbooss::  ""EEssttooss  ppuueeddeenn  aaddooppttaarr  
ffoorrmmaa  mmaassccuulliinnaa  oo  ffeemmeenniinnaa;;  aa  vveecceess  aappaarreeccee  ccoommoo  uunn  hhoommbbrree  aadduullttoo,,  aa  vveecceess  
ccoommoo  uunn  ssááttiirroo;;  yy  ssii  ssee  ttrraattaa  ddee  uunnaa  mmuujjeerr  qquuee  ssee  hhaa  ccoonnssaaggrraaddoo  ccoommoo  bbrruujjaa,,  
ppoorr  lloo  ggeenneerraall  aassuummee  llaa  ffoorrmmaa  ddee  uunnaa  ccaabbrraa  mmaalloolliieennttee""..  
  
          MMiieennttrraass    qquuee  nnuunnccaa  ssee  ppuussoo  eenn  dduuddaa  llaa  tteennttaacciióónn  ddee  llaa  lluujjuurriiaa,,  aa  pprriinncciippiiooss  
ddee  llaa  EEddaadd  MMeeddiiaa  hhuubboo  nnuummeerroossooss  ddeebbaatteess  ssoobbrree  llaa  mmaanniiffeessttaacciióónn  ccoorrppoorraall  ddee  
eessttooss  ddeemmoonniiooss,,  qquuee  ttrraannssmmiittiieerroonn  aall  ccrriissttiiaanniissmmoo  llaass  ttrraaddiicciioonneess  hheebbrreeaass  yy  llaa  
mmiittoollooggííaa  cclláássiiccaa..    
  
          EEnn  eell  ssiigglloo  XXIIIIII,,  llooss  ggrraannddeess  ddooccttoorreess  ddee  llaa  iigglleessiiaa  ssaanncciioonnaarroonn  llaa  eexxiisstteenncciiaa  
ddee  ttaalleess  sseerreess..  TToommááss  ddee  AAqquuiinnoo  ddiijjoo  lloo  ssiigguuiieennttee  eenn  ssuu  oobbrraa  SSuummmmaa  
TThheeoollooggiiccaa::  ""SSii  eenn  ooccaassiioonneess  nnaacceenn  nniiññooss  ccoommoo  ffrruuttoo  ddeell  ccoommeerrcciioo  ccaarrnnaall  ccoonn  
ddeemmoonniiooss,,  nnoo  ssee  ddeebbee  aall  sseemmeenn  qquuee  ééssttooss    eemmiitteenn,,  nnii  aa  llooss  ccuueerrppooss  qquuee  
aaddooppttaann,,  ssiinnoo  aall  sseemmeenn  eexxttrraaííddoo  ddee  uunn  hhoommbbrree  ccoonn  eessttee  pprrooppóóssiittoo,,  ppuueess  eell  
mmiissmmoo  ddeemmoonniioo  qquuee  aaccttúúaa  ccoommoo  ssúúccuubboo  ppaarraa  uunn  hhoommbbrree  ssee  ttrraannssffoorrmmaa  eenn  
íínnccuubboo  ppaarraa  uunnaa  mmuujjeerr..""            
  
          EEll  hhiissttoorriiaaddoorr  rroommaannoo  SSuueettoonniioo  mmaannttiieennee  qquuee  CCééssaarr  AAuugguussttoo  eerraa  eell  
pprroodduuccttoo  ddee  llaass  rreellaacciioonneess  sseexxuuaalleess  eennttrree  ssuu  mmaaddrree  yy  uunn  íínnccuubboo..  TTaammbbiiéénn  ssee  
ccrreeííaa  qquuee  PPllaattóónn  eerraa  eell  rreessuullttaaddoo  ddee  uunnaa  aappaarreeaammiieennttoo  ssiinngguullaarr,,  iigguuaall  qquuee  
MMeerrllíínn  eell  MMaaggoo,,  nnaacciiddoo  ddee  uunn  íínnccuubboo  yy  ddee  uunnaa  ddee  llaass  hhiijjaass  ddee  CCaarrlloo  MMaaggnnoo  
qquuee  eerraa  mmoonnjjaa..    
  
          EEnn  llaa  iiddeeaa  ddee  llooss  íínnccuubbooss  yy  llooss  ssúúccuubbooss  hhaann  iinnfflluuííddoo  ssiinn  dduuddaa  llaass  hhiissttoorriiaass  
ppaaggaannaass  ddee  nnaacciimmiieennttooss  mmiillaaggrroossooss  ddee  hhéérrooeess  yy  ddee  rreeyyeess,,  rreevveellaannddoo  qquuee  eell  
mmiittoo  eess  aanntteerriioorr  aa  llaa  aappaarriicciióónn  ddeell  CCrriissttiiaanniissmmoo..  
  
          RReessuullttaabbaa  ccuurriioossoo  oobbsseerrvvaarr  hhaassttaa  qquuéé  ppuunnttoo  eell  mmiittoo  ddee  llooss  eexxttrraatteerrrreessttrreess  ssee  
hhaabbííaa  iinnccoorrppoorraaddoo  aa  aannttiigguuaass  ccrreeeenncciiaass  yy  ssuuppeerrssttiicciioonneess..  
  
          LLaa  ttrraaddiicciióónn  ddee  llooss  ddiioosseess  pprroocceeddeenntteess  ddeell  cciieelloo  yy  ddee  llaa  ssaaggrraaddaa  MMaannddhhaallaa,,  
eell  ddiissccoo  aallaaddoo  qquuee  aappoorrttaabbaa  ddoonneess  yy  ddeessttrruucccciióónn  aa  llaa  vveezz,,  yy  ffiinnaallmmeennttee,,  eell  
tteemmoorr  aa  uunn  iinnmmiinneennttee  mmiilleenniioo,,  ttrraass  eell  ccuuaall  rreeiinnaarráá  eenn  llaa  TTiieerrrraa  oottrroo  óórrddeenn  ddee  
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vviiddaa,,  eerraann  ccllaarrooss  eejjeemmppllooss  ddee  ssuu      ttrraannssffoorrmmaacciióónn..          EEnn  11..997788  BBeerrttrraanndd  
MMééhheeuusstt  ppuussoo  eenn  eevviiddeenncciiaa  eenn  ssuu  lliibbrroo  ""SScciieennccee  ffiiccttiioonn  eett  ssoouuccoouuppeess  vvoollaanntteess""  
qquuee  llooss  iinnffoorrmmeess  oovvnnii  qquuee  eemmppeezzaabbaann  aa  ccoonnoocceerrssee  aa  ppooccoo  ddee  ccuullmmiinnaarr  llaa  
sseegguunnddaa  gguueerrrraa  mmuunnddiiaall  gguuaarrddaabbaann  ssuuggeessttiivvaass  ssiimmiilliittuuddeess  ccoonn  llooss  rroommaanncceerrooss  
ffaannttaacciieennttííffiiccooss  ddee  llooss  aallbboorreess  ddeell  ssiigglloo  XXXX..  SSeeiiss  aaññooss  mmááss  ttaarrddee  ppuubblliiccaabbaa  ssuu  
oobbrraa  ""SSoouuccoouuppeess  vvoollaanntteess  eett  ffoollkklloorree""..  EEnn  eessttee  lliibbrroo  MMééhheeuusstt  eessttaabblleeccííaa  qquuee  llaass  
sseemmeejjaannzzaass  eexxiisstteenntteess  eennttrree  llooss  eennccuueennttrrooss  cceerrccaannooss  yy  llaass  aabbdduucccciioonneess  ccoonn  llaass  
aannttiigguuaass  lleeyyeennddaass  ppooppuullaarreess  nnoo  eerraann  ccaassuuaalleess..  
  
          EEll  ffoollkklloorriissttaa  ggaalloo  rreeaalliizzóó  uunnaa  iimmppoorrttaannttee  ccoonnssttaattaacciióónn::  ""LLaa  ccuullttuurraa  
tteeccnnoollóóggiiccaa  nnoo  hhaa  llooggrraaddoo  eecclliippssaarr  eell  sseennttiimmiieennttoo    ddee  lloo  ssaaggrraaddoo  eenn  eell  
oocccciiddeennttaall  ccoonntteemmppoorráánneeoo""..  
  
          AAssíí,,  nnoo  eess  nnaaddaa  ccaassuuaall  qquuee  llooss  eennccuueennttrrooss  cceerrccaannooss  ssee  pprroodduuzzccaann  ccaassii  
ssiieemmpprree  eenn  lluuggaarreess  pprróóxxiimmooss  aa  ccaarrrreetteerraass,,ccaammiinnooss  oo  vveerriiccuueettooss..  PPrreecciissaammeennttee,,  
aallllíí  eerraa  ddoonnddee  llooss  ddeemmoonniiooss  pprreeccrriissttiiaannooss,,  llooss  ffaarrffaaddeettss,,  eell  ddiiaabblloo  yy  llooss  bbrruujjooss,,  
eemmbboossccaabbaann  aa  llooss  vviiaajjeerrooss..  
  
          LLaa  ppaarráálliissiiss  qquuee  aaffeeccttaa  aall  tteessttiiggoo  eess  uunnaa  vveerrssiióónn  aaccttuuaalliizzaaddaa  ddeell  aannttiigguuoo  
""ssoorrttiilleeggiioo""  qquuee  llaa  mmaayyoorrííaa  ddee  llooss  sseerreess  ffaannttáássttiiccooss  ddeell  ppaassaaddoo  ssee  aattrriibbuuííaann..  
  
          LLoo  qquuee  hhooyy  ssee  ccoonnooccee  ccoommoo  eeffeeccttoo  EEMM  ((eelleeccttrroommaaggnnééttiiccoo))  eess  uunnaa  
eexxttrraappoollaacciióónn  ddee  lloo  qquuee  ssee  ddeennoommiinnaabbaa  ""lluucceerrnnaa  eexxttiinnccttaa""  yy  qquuee  ccoonnssiissttííaa  eenn  eell  
aappaaggóónn  ddee  llaass  vveellaass  ccooiinncciiddiieennddoo  ccoonn  llaa  eennttrraaddaa  ddee  llooss  ggnnoommooss  eenn  llaa  ccaassaa..  
  
          TTooddooss  llooss  aabbdduucciiddooss  hhaann  ddeeccllaarraaddoo  hhaabbeerr  vviissiittaaddoo  uunnaa  ggrraann  ssaallaa  oovvooiiddee  yy  
lluummiinnoossaa;;  eell  ""eessppaacciioo  ssaaggrraaddoo"",,  oo  llaa  ""ggrruuttaa  bbrriillllaannttee""  ddoonnddee  vvaann  llooss  iinniicciiaaddooss  
eenn  eell  rriittuuaall..  
  
          PPeenneettrraarr  eenn  llooss  oovvnniiss  ppoorr  llaa  ppuueerrttaa  mmiittoollóóggiiccaa  nnoo  eerraa  ccoossaa  nnuueevvaa..  JJuunngg,,  eenn  
11..996611,,  ddeeddiiccóó  uunn  ooppúússccuulloo  aa  llaa  ccuueessttiióónn  qquuee  ppaassóó  ssiinn  ppeennaa  nnii  gglloorriiaa  eennttrree  llooss  
ppssiiccóóllooggooss  ((qquuee  nnoo  ccoommpprreennddííaann  llaa  iimmppoorrttaanncciiaa  ddee  llooss  oovvnniiss))  yy  ttaammppooccoo  lleess  
qquuiittóó  eell  ssuueeññoo  aa  llooss  uuffóóllooggooss,,  qquuee  nnoo  lllleeggaabbaann  aa  eenntteennddeerr  llaass  eelluuccuubbrraacciioonneess  
ddeell  eemmiinneennttee  ppssiiccóóllooggoo..  
  
          JJuunngg  ccrreeííaa  ffiirrmmeemmeennttee  qquuee  llooss  iinnffoorrmmeess  ssoobbrree  oovvnniiss  pprreessaaggiiaabbaann  ggrraannddeess  
ccaammbbiiooss  ssoocciiaalleess,,  ppoollííttiiccooss  ee  iinncclluussoo  aammbbiieennttaalleess..  LLlleeggóó  aa  ccoommppaarraarr  aa  llooss  
oovvnniiss  ccoonn  llaa  ttrraannssiicciióónn  ddee  llaa  EErraa  ddee  PPiisscciiss  aa  llaa  EErraa  ddee  AAccuuaarriioo..              
  



          ......EExxiisstteenn  ffeennóó
ssee  mmaanniiffiieessttaann  aall
SSeeggúúnn  ppaarreeccee,,  ttr
eelleemmeennttooss  ddoommiinn
pprroovvooccaann  oo  aaccoomm
ttrraannssffoorrmmaacciióónn  cc
hhuueellllaass,,  pprriimmeerroo  ee
ppaassoo  aa  llaa  eeddaadd  
CCrriissttiiaanniissmmoo..  AAhh
pprroodduuzzccaa  ccoonn  llaa  aa



          LLaass  mmooddeerrnnaass
hhoommbbrree  aaccttuuaall..  EE
ppoorr  llaa  ffrriiaallddaadd,,  llaa
ppaarraannooiiaa..  
  

  
          TTaall  vveezz  --ppeennss
aallgguunnaa  nneecceessiiddaadd
LLoo  mmááss  pprroobbaabbllee
eexxpplliiccaacciioonneess eemm



eexxttrreemmaaddaass  qquuee  mm
ppeeqquueeññaa  bbooccaa  yy  ssu
  
          DDoolloorrss  eess  uunnaa
llooss  oovvnniiss  mmee  aayyuu
ssee  ooffrreecciióó  ccoommoo  tt
  
          DDuurraannttee  eell  ttiieem
ddee  MMaarriivvíí..  --NNeecc
rreessppoonnssaabbiilliiddaaddeess



          SSiieerrrraa,,  qquuee  ssee
UUnniiddooss  ooccuurrrriiddaa  ee
  
          --EEnn  llaa  ppeeqquueeññ
ddee  ppeerrssoonnaass  vviioo
pprroossiigguuiióó  eenn  ssuu  
vviieerroonn  uunnaa  ""nnaavv
ddeesscceennddiióó  ppoorr  llaa
llaa  oossccuurriiddaadd  ddee  llaa
  

LLooss oojjooss ddee DDo



  
          EEssttaabbaa  ccllaarroo  
SShhaannggppaa--KKaaggyyuupp
vviiddaa  nnoo  hhaabbííaa  ccoo
hhiippóótteessiiss  ddee  JJaavviiee
uunn  hheecchhoo  ttrraauummáá
nnoorrtteeaammeerriiccaannoo  DD
ssoobbrree  llooss  mmiillaaggrroo
iinntteerrrruummppiiddooss  ppoo
ddee  ssuu  aasscceettiissmmoo  rr
PPaaddrree PPiioo, AAnnnnee CC



nnoo  ssóólloo  ttiieenneenn  lluugg
ddoorrmmiittoorriioo  oo  eenn  cc
  
          EEll  tteexxttoo  eerraa  eelloo
  
          ""AAppaarreecceenn  ccaass
ttaarrddaann  eenn  ccoonnvvee
rreeccoorrddaarr  hhaassttaa  uunn
eessppoossaa--  aahhoorraa  ccoo
qquuee  hhaann  ssiiddoo  oo
eexxppeerriimmeennttaacciióónn.



  
  

  
  
          DDoolloorrss  mmee  llllaamm



  
          EEssttoo  tteerrmmiinnóó  pp
lloo  qquuee  MMaarriivvíí  eesstta
eerraa  llaa  nnaavvee  oo,,  qquuee
vvíívviiddoo  oo    eexxttrraatteerr
ccoommppaarrttiirr,,  sseerr  eesscc
  
          BBuudddd  HHooppkkiinn
ttrriisstteezzaa  oo  ssoolleeddaa
rreeaalliiddaadd  ppuueeddeenn  pp



  
          UUnn  mmoonnttóónn  ddee
ssiilleenncciioo  yy,,  ffiinnaallmm
  
          --¿¿CCóómmoo  ddiiffeerree
  
          --EEnn  llaa  ffoorrmmaa  dd
hhaa  ppaassaaddoo  eenn  ttuu  vv
aaqquueelllloo  eess  rreeaallmmee
  

MMee vviinnoo aa llaa



  
          EExxiissttee  uunnaa  ssoo
mmuucchhaass  hhiissttoorriiaass
aalliieennííggeennaass,,  iinncclluu
ggeenneerraall  ddee  llooss  vviiss
          EEll  ttrriiáánngguulloo  ggoo
aarrqquuiitteeccttoo  nnoorrtteeaa
ccoonnssttrruucccciióónn  ffuunn
ttrreess  ffuueerrzzaass  ssaaggrraa
TTrriinniiddaadd..  EExxiisstteenn
ccoonn ttrreess ppaarrtteess:: ccuu



          DDiioonniissiioo  LLllaann
ccaammiióónn,,  eennttrree  BBaah
ppaarrttiióó  ddeessddee  llaa  ccaa
mmaaddrruuggaaddaa  ppuuddoo
eenncciimmaa  ddee  uunnooss  áá
vveerr  aa  ddooss  hhoommbbrree
  
          UUnnoo  ddee  llooss  hh
iinnssttrruummeennttoo  qquuee,,
  

DDeessppeerrttóó ccuuaarr



          AAppaagguuéé  mmii  hhuu
ccuueessttiióónn..  
  
          --¿¿RReeccuueerrddaass  cc
  
          --SSíí,,  aa  ttrraavvééss  dd
ppiieerrnnaass..  
  
          LLaa  mmaayyoorrííaa  dd
ccoommppaaccttoo  hhaazz  ddee
llaa nnaavvee, eess ddeecciirr,



          YYoo  sseegguuííaa  iinnttee
eessttooss  hheecchhooss,,  ddee  mm
  
          --¿¿HHaa  tteenniiddoo  ttuu
  
          --CCuuaannddoo  tteennííaa
PPuuiiggcceerrddàà..  
  
          --¿¿UUnn  aavviissttaammii
  

--NNoo, eessttaabbaa een



  
          MMiieennttrraass  rreeggrre
MMaarriivvíí..  EEssttaabbaa  rree
ccrreeyyeerraa  qquuee  ttooddoo
vveenniirr  ccoonnmmiiggoo  eell
eexxttrraaññaa  ccoommuunniicc
DDoolloorrss  aacceeppttóó..  
  
          SSaannttaa  MMaarriiaa  LL
ccaappiitteelleess  ddeell  ccllaauu
ddeell lliibbrroo LLooss HH



          TTooddoo  ppaarreeccííaa
pprriinncciippiiooss  ddee  sseepptt
  
          LLaa  ccaassuuaalliiddaadd
iinnssttaannttee  eell  sseeññoorr
ddiieessttrraa  yy  uunn  hhuumme
ppoorr  llaa  eessttaanncciiaa  bbuu
ccoonn  ssuuss  aammiiggooss..  SS
  
          HHee  ddee  rreeccoonnoocc
aagguuaarrddaabbaann eenn llaa



          MMuuyy  pprroonnttoo  
ccoorrrriieennttee,,  jjóóvveenneess
eessppeerraaddooss  ssiiggnnooss
  
          LLlleeggaarroonn  aaffiiccii
ssoobbrreettooddoo,,  ccuurriioo
hhaallllaaddoo  ssuu  SSiinnaaíí 
ttooddooss  ccoonnttrriibbuuííaann
aahhoorraa,,  eessccuucchháábbaamm
  

EEnn ccoommppaaññííaa dd



ppooddííaa  rreessuullttaarr  iinnttr
ccrreeeerr..  
  
          DDuurraannttee  eell  vvii
tteemmppoorraalleess  ddee  ssuu
ppeerriiooddoo  ddee  ssuu  vviidd
nneeggrraa,,  ccoommoo  uunn  
ttrraajjoo  ddee  nnuueevvoo  aa
aarrttííccuulloo  ttiittuullaaddoo  ""
  

""EEnn 11998844 ttuuvve



          DDoolloorrss  mmee  mm
ppoossiibbiilliiddaadd..  TTrraattéé
rreellaacciióónn  ccoonn  llooss  ss
  
          --¿¿CCrreeeess  ddee  vv
rreeffiirriiéénnddoossee  aa  MMaa
  
          PPoorr  uunn  mmoommeenn
ddee  mmooddoo  qquuee  llee  dd
  

--NNoo lloo sséé. TToo



pprrooppoorrcciioonnaabbaa  eexx
BBuueennoo  sseerráá  qquuee  dd
  

  
  
  

NNuueessttrroo ccoonnoocc



  
          CCoonnsseeccuueenntteemm
ddeeppeennddeenncciiaa  eenn  
qquuiieenneess  eessppeerraabbaa
oobbeeddeeccííaa..  
  
          LLaa  ssiittuuaacciióónn  ss
aaffeeccttoo  ddee  ddeeppeen
ddeeppeennddeenncciiaa  iinnffaann
  

""LLaa hhiippnnoossiiss yy



qquuee  hhaa  ooccuurrrriidd
iinnaaddvveerrttiiddaammeennttee
ssuucceeddiióó""..  
  
  
          PPhhiilliipp  JJ..  KKllaassss
DDaannggeerroouuss  GGaammee
ppoorr  BBuudddd  HHooppkkiinn
eexxiissttee  uunnaa  ccllaarraa  
rreellaattoo  ddee  llooss  aabbdduu



          LLooss  ssuujjeettooss  hh
eeffeeccttooss  ppssííqquuiiccooss
aa  llooss  aauuttéénnttiiccooss  aab
  
          TTaall  vveezz,,  ssiinn  pprr
pprriinncciippaall  eennttrree  lloo
eeffeeccttoo  eemmoocciioonnaall
  
          NNoo  ddeebbeemmooss  aa
hhiippnnoossiiss  ppaarraa  rreecc
aabbdduucccciioonneess, eenn ff



AA..  BBaakkeerr2200--  ccuuaann
hhiippnnoottiizzaaddooss  ccoon
iinnaaddvveerrttiiddaammeennttee
rreemmeemmbbrraannzzaass  ccrruu
  
  AAssíí,,  ttaall  yy 
ppaarraa  mmeeddiirr  llaa  ffiiaa
mmaanneerraa  ddee  qquuee  
rreeccuueerrddoo  rreeaall  yy  oot
ddeell  qquuee  ssee  ooccuuppaarr
llaa rreevviissttaa SSoocciioolloo



cciieerrttoo  nnúúmmeerroo  dd
hhiippóótteessiiss..  UUnnaa  ddee
llooss  aabbdduucciiddooss..  EEss
ccaappaacciiddaadd  ddee  ss
ffiissiioollóóggiiccooss  oo  dd
ffeennóómmeennoo  eess  mmuuyy
  
          LLooss  eessttiiggmmaass
ssaannggrraannddoo  yy  ssiieenndd
tteeoorrííaa  qquuee  pprreetteenndd



llaass  ppoossiibbiilliiddaaddeess
ccaammiioonneerroo  aarrggeenntt
ddeerreecchhaa,,  eennttrree  llooss
""mmaaqquuiinniillllaa  ddee  
iinnssttrruummeennttoo..  SSee  tt
llaa  ppssiiccóóllooggaa  NNoorraa
ppllaanntteeaammiieennttoo  aannt
  
          LLaass  ttrraannssffoorrmm
nnaattuurraalleezzaa,,  yy,,  eenn
tteennssiióónn iinntteerrnnaa eexx



ccaassii  lloo  mmiissmmoo  q
mmaattrriimmoonniioo  nnoorrttee
ppeerrssoonnaass  nnoo  ssee  cc
ddiissttaanntteess  uunnooss  ddee
aabbdduucciiddooss  nnoo  tteenn
ccaassooss  lloo  iiggnnoorraabbaa
ppeennssaarr  qquuee  llaass  aabb
tteessttiiggooss""..  
  
          AAppaarrttee  ddee  llaa
hhiippnnóóttiiccaass ssee hhaann



ppssiiccoollóóggiiccooss  ssoobbrr
eessttuuddiiaaddaass,,  yy  ccuuyya
  
          NNoo  ssee  hhaallllaarroonn
ccoommúúnn::  ttooddooss  eevvi
eenn  llaa  eessffeerraa  iinntteerr
ddeecciirr,,  eenn  lleenngguuaajjee
eennccoonnttrraarrssee  aa  gguu
ddeessccoonnffiiaannzzaa..  PPaa
aabbdduucccciióónn  ppuueeddee
ppssiiccoollóóggiiccoo iinntteerrnn



ooccuullttoo  yy  ddee  nnoo
sseennssoorriiaalleess  iinnuussuuaa
  
          LLooss  iinnddiivviidduuoo
ppssííqquuiiccooss  yy  vviissiioo
rreeaalleess  ""ffuueerraa  ddeell  cc
  
          PPoorr  ccoonnttrraa,,  LL
aabbdduucciiddooss,,  eessttiimmaa
llaa  vviiddaa,,  ppeerrssoonnaall
ccrreeeenn hhaabbeerrssee ccoo



llaa  ccoonncclluussiióónn  eess  
nnoo  qquuiieerroo  ccrreeeerrlloo
llooss  eexxttrraatteerrrreessttrrees
mmuucchhooss  aaññooss""..  TT
ttrraass  llaa  iinnvveessttiiggaacc
""EEllllooss  eessttáánn  aaqquuíí,,
  
          AAuunnqquuee  llooss  
ccoonnvveenncciiddooss  ddee  qq
nnoossoottrrooss,,  llooss  ss
ssuussppeennddiiddooss eenn u



          SSttrriieebbeerr,,  ssiinn  
ttéérrmmiinnooss::  
  
          --MMeeddiiaannttee  pprroo
llooss  tteessttiiggooss  aallttee
ssuubbyyaacceenntteess,,  aappoo
rreeaalliiddaadd  hhaa  ppaassaa
aarrtteeffaaccttoo  ffoollkkllóórrii
eevviiddeenncciiaa  ffííssiiccaa  qq
llooss  qquuee  hhaann  tteennii
mmiisstteerriioossooss ccíírrccuu



  
  
  
          AAqquueell  ddííaa  ddeess
qquuéé..  SSiinn  eemmbbaarrggoo
pprróóxxiimmoo  aa  llaa  eemm
ppaarraacciieenncciiaass.. DDeett



  
          --NNoo  eess  nnaaddaa  iimm
  
          --BBuueennoo,,  ppuueess  cc
  
          CCoonn  ppaarrssiimmoonn
ttaazzaa  aa  llooss  llaabbiiooss,,  bb
  
          --VVeerrááss,,  ssooññéé  qq
ppaarreecciiddoo  aa  llaa  mmaadd



iinntteerrvveenncciióónn  eenn  TT
bbiieenn  eess  cciieerrttoo  qq
ppoosstteerriioorreess  aa  llaass 
aassiidduuiiddaadd..  
  
          YYoo  ssooyy  uunn  hhoomm
LLoo  qquuee  mmee  ccoonnttaabb
yyoo  ttaammppooccoo  eerraa  llaa
mmii  aammiiggaa  yy  nnoo  ddee
iimmpprreessiióónn  ddee  iinnccrr



  
          EEssttee  ssee  iinniicciióó
uunnaa  mmuujjeerr  ddeennuunn
aallccoobbaa  yy  llaa  hhaabbííaa
ppaarrcciiaallmmeennttee  llaass  pp
  
          TTaann  pprroonnttoo  ccoo
aavviissooss  aa  llaa  ppoolliiccííaa
nnoocchhee..    
  

LLaa ppoolliiccííaa ddee



  
          TTaannttoo  JJaavviieerr  
aannttííddoottoo  ccoonnttrraa  ee
lloo  mmiissmmoo,,  ccoommppr
ddeennttrroo  ddee  oottrraass  rree
""CCaaddaa  vveezz  qquuee
ccoonnffiirrmmaarrllaa  ccoommoo
  
          DDoolloorrss  hhaabbííaa  v
mmeeddiittaarr  ssoobbrree  ssuu
yy uunnaa mmiisstteerriioossaa



  
          EEll  pprroocceessoo  ss
ddeessccoonnoocciiddaa..  EEll  mm
pprreecciippiittaa  ccoommoo  ppe
ssiilleenncciioo..  NNoo  eerraa  ee
ppeerroo  qquuee,,  ssiinn  eemm
ddiiggeerriirr..    
  

          DDoolloorrss  mmee  mm
pprroovvooccaannddoo aassíí uu



  
  
  
          AAccoommooddéé  eell  cc
rreeddaacccciióónn  ddeell  iinnffoo
aall  ttiieemmppoo  qquuee  mmee
aa rreecclluussiióónn,, eell ccee



ddee  hheecchhoo  ddeessddee  hh
ttrraattoo  ddee  iiggnnoorraarr  p
ééssttoo,,  yyaa  eessttaabbaa  pprr
  
          AAqquueell  pprriimmeerr
iinnfflluueenncciiaa  ddeell  rreella
iinnccuubbaaddoo  llaa  iinnffoo
ccoonndduuccttaass  ccoonnttaacc
ddeell  ddeesseeoo--  ddeessaa
iimmppoossiibblleess  eenn  ttéérrm
eell ppaassoo ddeell ttiieemmpp



  
          ""EEll  ccaassoo  eess  qquu
1188  ppoorrqquuee  iinnccoommpp
  
          EEll  lliibbrroo  eenn  ccuu
ppaarraa  eell  ddeessaarrrroolllloo
ddiissttiinnttaass  ppeerrssoonnaa
ppeerrssoonnaalliiddaadd  qquuee
ccoommuunniiccaacciióónn;;  ddee
eennttiiddaaddeess  aaffiirrmmaann
ffrreeccuueenncciiaa ddiicceenn



ccoonn  eell  ttiieemmppoo,,  ddee
  
            LLooss  mmoonnjjeess  llaa
uunn  ttuullppaa..  LLooss  tt
AAqquuaarriiaannooss..  
  
          SSee  ssuuppoonnee  qquuee
ccrriiaattuurraass  aauuttóónnoomm
qquuee  ppooddííaann  vviiaajjaa
ppaaiissaajjeess  iimmaaggiinnaarr



ccoommoo  eexxppeerrttoo  ssaabb
eexxppeerriieenncciiaa  ppuurraa..
  
          TTee  jjuurroo  qquuee  dd
sseeggúúnn  ""eellllooss""  ttúú  ss
  
          MMee  ddiieerroonn  uunn
eessttaa  ooccaassiióónn  ttee  rree
eexxppiirraassee  eell  ppllaazzoo
ooccuurrrriirrííaann  ccoossaass  tt
eevviiddeenncciiaa"".



  
          --SSíí,,  ppoorr  ssuuppuu
rreeaacccciioonnaarr??--  iirrrruumm
  
          --NNoo  lloo  sséé,,  eelllloo
2255  ddee  aabbrriill  aa  llaass  44
ttuu  aaccttiittuudd..  
  
          --¿¿SSeerr  mmeennooss  ee
  

--SSíí.



  
          --TTúú  ssiieemmpprree  
rreeggrreessoo..  
  
          CCoollgguuéé  ccoonn  
ccuuiiddaaddoossaammeennttee  
vviissiittaanntteess  ddee  ddoorrmm
nnoocchhee  eerraa  aabbssoorrbb
cciicclloo,,  ddeessttaaccaabbaa  mm
  

EEnn ssuu rreeggaazzoo,



pprreeddiissppuueessttaass  aa  aa
pprreegguunnttoo  hhaassttaa  qquu
  
          DDoolloorrss  tteennííaa  ee
ddooss  hhiijjooss,,  yy  aaddeemm
eevviittaarr  ccaaeerr  eenn  llaa  m
cciieenn,,  llaa  aannttíítteessiiss  dd
  
          CCoonn  uunnaa  mmeezzcc
rreellaattoo::  



  
          --MMee  ccoonnttaarroonn
eenn  eessttaa  ooccaassiióónn,,  dd
  
          DDee  ssuu  bboollssoo  ssaa
ppooddííaa  oobbsseerrvvaarr  ll
pprroommiinneenntteess,,  mmeenn
  
          --¿¿QQuuiiéénn  eess??  
  

--SSee ttrraattaa ddee uunn



oorriiggeenn  nnii  eell  mmoottiiv
llíínneeaass  ttooddaavvííaa  ppeerr
  
          NNoo  ddeejjaa  ddee  
ccoonnssuullttoorriioo  ddeell  ddo
mmoottiivvoo  ppoorr  eell  qquuee
  
          --MMaammáá  eessoo  qquu
¿¿vveerrddaadd??..  
  

--¿¿PPoorr qquuéé lloo dd



  
          --VVooyy  aa  ccaarrggaarr
yy  llaa  ggrraabbaaddoorraa  yy
MMoonnttsseerrrraatt..  
  
          DDeessddee  qquuee  eell  11
pprriimmeerr  eennccuueennttrroo
ddee  llaa  uuffoollooggííaa,,  ssee
llaa  RRooccaa  FFoorraaddaaddaa
eessppeerraarr  aa  llooss  ""HHeer
qquuee ssii tteennííaa qquuee ee



  
  
  
          LLaa  nnoocchhee  ddeell
iinnssiisstteenntteemmeennttee  yy
ddoorrmmiiddoo..  DDeessccaallzz
eennssooññaaddooss mmiirréé ee



MMoonnttjjuuïïcc  ttrreess  sseeññ
hhaacciiaa  SSaabbaaddeellll  yy  TT
  
          AAssíímmiissmmoo,,  llaa
rreecciibbiieerroonn  llllaammaadd
lluummiinnoossaass,,  ccoonn  ffoo
  
          CCoommoo  hhaabbííaa  ss
qquuee  ppooddííaa  ttrraattaarrssee
llaa  ccoonnttaammiinnaacciióónn
mmeetteeoorroollóóggiiccaa ddee



DDeessddee  pprriinncciippiiooss
eessoo  iinnqquuiieettaabbaa  aall
ttiinnttaa  ppaarraa  rreennoovvaarr
ddeell  ""OOVVNNII  ddeell  VVa
ccoonnttrraa  qquuee  ttrraattaarríí
ttéérrmmiiccaass,,  rreefflleejjoo
ssiimmiillaarreess..  SSiinn  eemm
ccoonncclluussiióónn  mmááss  aa
""ssuueeññooss""  yy  qquuee 
iinnttiimmiiddaadd  ddee  ssuu  dd



ccuummpplleeaaññooss..  LLaass
ssuuffiicciieennttee  ppaarraa  dd
ccoommiittéé  ddee  bbiieennvveen
MMiirrááss  yy  CCaarrllooss  FF
uunnaa  ttrraaddiicciioonnaall  ""qq
ddee  llaass  jjoorrnnaaddaass,,  yy
LLeennii  yy  CCaarrmmeenn  yy
  
          LLooss  oorrggaanniizzaadd
uunnaa  mmuujjeerr  ddee  ppeel
GGrraann CCaannaarriiaa, ccoo



  
          --¿¿NNoo  hhaass  ppeennss
mmiieennttrraass  aannddáábbaamm
aallgguunnooss  aacccceessooss  ff
  
          LLlleeggaammooss  aa  uunn
ccoommpprriimmiiddaass,,  yy  uu
ddee  ééll,,  eenn  uunn  lluuggaa
ccaalleennddaarriiooss  ccoonn  mm
  

TToommaammooss aassiiee



  
          --EEll  ppssiiccooffoottóógg
eeddiiffiicciiooss  lleejjaannooss
ccáámmaarraa..  PPeerroo  ,,  ppaa
EEnn  oottrraass  ppaallaabbrraa
hheecchhoo  iinnfflluueenncciiaabb
  
          --EEss  ppoossiibbllee..  --
ddrrooggaass,,  llaa  ddaannzzaa  rr
aa  llaa  ggeennttee  ffuueerraa
vviissiittaanntteess qquuee hhee



yy  rrooddeeaaddaass  ppoorr  eenn
ddee  uunn  ppaattiioo  iinntteerriioo
  
          MMaannuueell  CCaarrbba
eemmppeezzaarr..    
  
          TTrraass  mmii  ccoonnffeer
qquuee  ddee  uunnaa  ffoorr
eexxppeerriieenncciiaass..  
  

UUnn mmaattrriimmoonnii



pprreennssaa,,  rraaddiioo  yy  ttee
eessttooss  hheecchhooss..  
  
          CCoommpprreennddiimmoo
íímmpprroobbaa  ttaarreeaa  ddee
qquuee  ssee  nnooss  hhaabbííaa
ppoonneerr  mmaannooss  aa  llaa
  
          DDuurraannttee  mmee
iinnddeeppeennddiieenntteemmeenn
eexxpplliiccaacciioonneess.



eessttee  ttiippoo  ddee  eexxpp
ccoorrrreessppoonnddííaa  rreemm
ppssiiccoollóóggiiccaa  eenn  lloo
eexxppeerriieenncciiaass  eemmuu
CCoommmmuunniioonn  FFoouu
ppssiiccóóllooggooss??..  
  
          LLaa  ddeecciissiióónn,,  oo
ccoonnssiiddeerraammooss  qquu
pprrooffeessiioonnaalleess  ddee  ll
lliibbeerraarr aall tteessttiiggoo



          PPeerroo  nnoo  ssóólloo  
eexxppeerriieenncciiaass..  EEsspp
mmoommeennttoo  eell  ddoocc
OOnnttaarriioo  ((CCaannaaddáá)
ssuummiinniissttrraannddoo  CC
ssoobbrree  llooss  eeppiillééppttiic
qquuee  llaa  mmaayyoorrííaa  
aaccttiivviiddaadd  eellééccttrriicca
  
          AA  ppeessaarr  ddee  ttoodd
nneecceessiiddaaddeess ddee lloo



ssoorrpprreennddeennttee::  ""NN
ttiippoo  ddee  eennddooccrriinn
BBeellllaatteerrrraa  eell  2244  
DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee
UUnniivveerrssiiddaadd  AAuuttóó
  
          SSii  ccoommoo  aaccrreedd
eenn  llaass  gglláánndduullaass
aassppeeccttoo  eerraa  ddee  qquu
pprrooppóóssiittoo??  



qquuee  nnaaddaa  ttee  aalltteerra
iirrrreeaall,,  ccoommoo  ssii......,,
ssooyy  ttúú  yy  ttúú  eerreess  yy
EEnnttoonncceess  MMaarriivvíí
ddeesseessttaabbiilliizzaarr  eell  
ssiimmpplleemmeennttee  eemm
bbeenneeffiicciiaann  llooss  ddeemm
  
          EErraa  eevviiddeennttee  
aatteerrrraaddoorraass  eexxppee
eeqquuiilliibbrraaddaa. SSiinn ee



  
  
  
          EEll  mmeess  ddee  AAgg
qquueeddaaddoo  eell  ppoollvvoo
ccoommoo  lluuggaarr  ddee  eevv
ccoonnssttrruucccciióónn ssee uu



          DDee  ffoorrmmaa  ppoocc
oovvooiiddee  yy  ssuummaamm
ttooddoo  ttiippoo  ddee  eexxáámm
eessppeecciiaall  vviirruulleenncci
cceerreebbrroo  ddeell  aabbdduu
eessttooss  iinnggeenniiooss  ssoon
ddee  eessttooss  rraappttooss,,  ee
qquuee  rreeppeerrccuuttee  eenn  e
  
          EEnn  llooss  ddííaass  qquu
llooggrraammooss aaiissllaarr uun



          AA  llaa  eeddaadd  ddee  
ccoonn  uunn  cchhiiccoo..  SSóó
qquuee  llaa  iinnuunnddaabbaa  yy
  
          EEll  ggiinneeccóóllooggoo
ttuuvvoo  llaa  ooppoorrttuunnii
ttooddaavvííaa  iinnttaaccttoo;;  cc
yy  llooss  sseeccuueessttrraaddoorr
  
YYoo  mmiissmmoo  hhee  tteenn
11999955 ccoonnooccíí eenn MM



          EEll  eessttuuddiioo  dd
ttrreemmeennddaammeennttee  rree
ttrraaddiicciióónn  iinniicciiaaddaa
AAnnnniiee  BBeessaanntt,,  ffuunn
  
          EEnn  eell  aarrgguummee
ffuunnddaammeennttaallmmeenntt
ccrreeaarr  uunnaa  rraazzaa  hhííbb
ddooccttrriinnaa  ccoonn  uunnaa
aaddeemmááss  ssee  oottoorrgg
vvííccttiimmaa ddeell rraappttoo



ccoonnssiigguuiieennttee,,  ddee
ccrreeeenncciiaass  yy  ssiiggnniiff
  
          EEll  ppeennssaammiieenn
nnaarrrraacciioonneess  ddee  
rreelliiggiioossoo5500..  EEll  ddee
ttoottaalliiddaadd,,  ppoorr  eessoo
llaa  ffiilloossooffííaa  yy  llaa  rree
  
          DDiiccee  eell  ddooccttoorr
ddee tteeoorrííaass ddee ppeerr



          LLaa  eexxppeerriieenncciiaa
ddee  11997766  eess  uunn  pp
MMééhheeuusstt  aa  llooss  ttiieemm
  
          LLoouuiissee  SSmmiitthh
aammiiggaa  ddee  llaass  ddooss
ddeell  6677  aa  LLiibbeerrttyy  ((
  
          AAllrreeddeeddoorr  ddee
oobbsseerrvvaarroonn  eell  ddee
ííggnneeoo. PPeerrddiieerroonn



ccoolloommbbiiaannoo    LLiibbee
mmaassccuulliinnaa,,  ccooiinnccii
  
          SSeeggúúnn  llaa  iiddeeaa
mmeennttee  ddee  ssuuss  pprroott
rreeaall  --iiddeennttiiffiiccaabbllee
  
          DDIIAANNAA,,  sseeggúúnn
ee  iinnttrraannssffeerriibbllee..  
nnoorrtteeaammeerriiccaannoo  TT
hhaassttaa 11998855, pprreetteenn



llaass  ddiissttaanncciiaass  ccóóss
ddee  lllleevvaarr  aa  ccaabboo  ll
ssuuss  vvííccttiimmaass  yy  ggeen
  
          SSttrriieebbeerr  rreellaattaa
ssoommeettiiddoo  ppoorr  eessttoo
eell  rreeccttoo  uunn  oobbjjeettoo
eenn  llaa  ppuunnttaa..  AA  ppee
aammoorr  hhaacciiaa  ssuuss  ccaa
        

EEll ffaaccttoorr tteemmpp



  
          HHeerrbbeerrtt  SSiillbbeerr
hhiippnnaaggóóggiiccaass,,  eenn
ccoonnccrreettaa..  EEnn  eessttee
ssuu  mmeennttee  ssee  ddeessll
ssíímmbboollooss  eenn  lluuggaarr
  
          SSiiggnniiffiiccaarr,,  ccoon
hhiissttoorriiaass  ddee  aappaarr
ddiivveerrssaass  ffoorrmmaass,,  
ttéérrmmiinnoo eenn nnuueessttrr



ssuu  tteeoorrííaa  ddee  llooss  EE
ppeerriiooddiissttaa  ee  iinnvvee
ttuueerrccaass  yy  ttoorrnniilllloo
ccuuáánnttiiccaass””..  SSeeggúú
““ppooddrrííaann  sseerr  ssuueeññ
pprroobblleemmaa  eess  qquuee
ppaarreeccee  rreessppoonnddeerr
nnoo  yyaa  aall  aassppeeccttoo  ff
eell  ppssiiqquuiissmmoo””  AAcc
eessttáánn..  EExxiisstteenn  eenn
ccuuáánnttiiccaa, ccoommoo ssii



ccoonnvveenncciioonnaalleess,,  ll
ccoonntteenniiddooss  eemmooccii
eexxppeerriieenncciiaa  oottoorrgg
DDee  aallgguunnaa  mmaannee
ccuuaaddrroo  ddee  ""rreennaacc
nnuueevvaa  vviissiióónn  ddee  ll
ssiittuuaacciioonneess  sseenncciill
tteessoorrooss””..  
EEnn  cciieerrttaa  mmeeddiiddaa
qquuee  lleess  rrooddeeaa  uu
ttrraadduucciiddoo eenn ttooddoo



DDeessppeerrttaarr  qquuee  pprr
ccrreeaarr  ggrruuppooss  ddee  
ggrruuppooss  eerraa  ““eevvii
eexxppeerriieenncciiaa  ppuueeddee
aasseessoorraammiieennttoo  ddee
AAllccaarraazz..  EEll  pprrooyy
ppuueessttaa  eenn  ccoonnttaacctt
ccoonnoocceenn  ssuu  ccoonndd
eexxiissttaann  aanntteecceeddeenn
  



  
  
  
          CCuuaannddoo  llaass  rru
ppoossaarroonn  eenn  eell  ssuu
nnuueevvaass  ee  iinnqquuiieettaa



oojjooss  vviivvooss  yy    e
eexxppeerriieenncciiaa  ssuucceedd
  
          HHaabbííaa  ddeejjaaddoo
aauuttooppiissttaa  ddiivviissóó  uu
  
          --FFuuee  uunnaa  ccoossaa
mmee  mmeettíí  ddee  lllleennoo
MMaarrtteelleess,,  eenn  llaa  ccaa
  

EEssttee lluuggaarr ddee b



nnuueessttrroo  mmuunnddoo..  MM
eell  ssuubbssuueelloo  ddee  ee
qquuee,,  dduurraannttee  ppeerr
ggeenneerraannddoo  ccaammppoo
aattmmóóssffeerraa..  EEssttaa  cc
ggrraann  nnúúmmeerroo  ddee  i
uunnaa  aabbdduucccciióónn..  
ZZaannffrreettttaa..  EEnn  
ddeessppllaazzaammiieennttooss..
  

VViiaajjaabbaa eenn uunn



          EEnn  cciieerrttaa  ooccaass
oobbjjeettoo  ddee  ddeetteerrmm
hhaallllaaddooss  ttrraass  llaa  eexx
  
          TTooddaass  eessttaass  ee
sseenniill,,  eenn  eell  qquuee  ssee
  
          JJuuddiitthh  eess,,  ttaamm
ccoonnttrriibbuuiiddoo  aa  eelllloo
ppoosseeeerr..  



aapprrooxxiimmaaddaammeennttee
nnuueessttrraa  pprroottaaggoonnii
  
          SSeeggúúnn  ppuuddee  ss
ggrruuppoo  ddee  JJuuddiitthh
cciirrccuunnddaabbaa5599..  GGuuss
ccuurriioossaa  eexxppeerriieenncc
  
          --    SSuucceeddiióó  uunnaa
eenn  AAggaaeettee..  JJuuddiitt
aaccoossttuummbbrraarraa aa



rreessuullttaarr  tteerraappééuuttii
ttúúnneell  ddee  lluuzz  qquuee  JJ
oovvooiiddee  llaa  ppllaacceenntt
fflloottaa  eenn  eell  llííqquuiiddoo
  
          --  EExxppeerriieenncciiaass
rreeeeqquuiilliibbrraaddoorreess  dd
  
          JJuuddiitthh  ppeerrmmaann
eerraa  ccoonnsscciieennttee  ddee
ttooddoo ssiinn rrooddeeooss.



  
          UUnnaa  rriissaa  rroonncc
uunnaa  eexxpprreessiióónn  hhoos
  
          --  IInnssiinnúúaass,,  eenn
cceerreebbrroo  ddee  llooss  ttee
qquuee  llaass  ddeeffeennssaass  pp
  
          --  EEnn  eeffeeccttoo,,  ee
mmuunnddoo  oonníírriiccoo..    



  
  

          RReeccoorrddaabbaa  --ccuu
oossccuurriiddaadd,,  llaa  lllleegg
JJuuddiitthh  mmee  hhaabbííaa
ssuueeññooss  rreellaacciioonnaadd
ddee nnoo pprreeooccuuppaarrmm



          EEssttaa  nnoo  sseerrííaa  ll
ffeebbrreerroo  ddee  11999911,, 
llaa  vveezz  qquuee  ssuu  ccuuee
hhaaccee  mmuuyy  eexxcciittaadd
mmuuññeeccaass  yy  ppiieerrnnaa
  
          LLaass  zzoonnaass  eenn
HHoossppiittaall  SSaabbiinnaall,,
ccoommppaarraabblleess  aa  lloo
ccllaavvee  eessttaabbaa  eenn  ddee
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          EEll  SSppaannaaiirr  772255  ttoommóó  ttiieerrrraa  eenn  ssuueelloo  ccaannaarriioo  bbiieenn  eennttrraaddaa  llaa  mmaaddrruuggaaddaa,,  
ddeessppuuééss  ddee  cceerrccaa  ddee  ttrreess  llaarrggaass  hhoorraass  ddee  rreettrraassoo..  JJuuddiitthh  yy  ssuu  aammiiggaa  AAnnaa,,  qquuee  
aagguuaarrddaabbaann  eenn  eell  vveessttííbbuulloo,,  ppaarreeccííaann  aabbaattiiddaass  ppoorr  llaa  eessppeerraa..    
  
          AA  ppeessaarr  ddeell  ccaannssaanncciioo  pprroolloonnggaammooss  llaa  cchhaarrllaa  hhaassttaa  ccaassii  eell  aammaanneecceerr,,  
aallgguunnooss  ppeennssaammiieennttooss  ssee  hhaabbííaann  mmaatteerriiaalliizzaaddoo  yy  llaa  aanngguussttiiaa  ddee  nnuueessttrraa  nnuueevvaa  
pprroottaaggoonniissttaa  iibbaa  eenn  aauummeennttoo..  
  
          --AA  mmii  ssiieemmpprree  mmee  hhaabbííaa  gguussttaaddoo  llooss  tteemmaass  mmiisstteerriioossooss  ppeerroo  nnuunnccaa  hhaabbííaa  
pprrooffuunnddiizzaaddoo  eenn  eellllooss  --eexxpplliiccóó  JJuuddiitthh  mmiieennttrraass  pprreeppaarraabbaa  llaa  ggrraabbaaddoorraa--  EEnn  eell  
HHoossppiittaall  eemmppeeccéé  aa  nnoottaarr  qquuee  mmee  ppaassaabbaann  ccoossaass  ""rraarraass""..  
  
          --¿¿QQuuéé  ccllaassee  ddee  ccoossaass??--  iinnqquuiirríí..  
  
          --PPrreemmoonniicciioonneess  qquuee  lluueeggoo  ssee  ccuummppllííaann..--rreessppoonnddiióó..  
  
          --¿¿YY  ccóómmoo  eennttrraassttee  eenn  ccoonnttaaccttoo  ccoonn  eell  tteemmaa  OOVVNNII??  
  
          --UUnn  ddííaa  ppaassaannddoo  ppoorr  ddeellaannttee  ddee  uunnaa  lliibbrreerrííaa  vvii  uunn  ccaarrtteell  qquuee  ddeeccííaa::  
AAssoocciiaacciióónn  CCuullttuurraall  CCEETTII  ((PPaarraappssiiccoollooggííaa,,  IInnvveessttiiggaacciióónn))  yy  mmee  ddiijjee::  vvooyy  aa  
ppaassaarrmmee  ppoorr  aahhíí..  EEssaa  mmiissmmaa  mmaaññaannaa  ccoonnooccíí  aa  GGuussttaavvoo..  UUnn  ddííaa,,  ddee  rreeppeennttee  lleess  
ddiijjee  aa  llooss  mmiieemmbbrrooss  ddeell  ggrruuppoo  qquuee  ííbbaammooss  aa  vveerr  aallggoo..  NNoo  mmee  hhiicciieerroonn  ccaassoo  
ppeerroo  ssuuppiimmooss  ppoorr  llaa  pprreennssaa  qquuee  hhaabbííaa  ooccuurrrriiddoo  uunn  aatteerrrriizzaajjee  eenn  llaa  PPllaayyaa  ddee  llaa  
TTeejjiittaa  ((TTeenneerriiffee))  ffuuee  eennttoonncceess  ccuuaannddoo  aa  GGuussttaavvoo  ssee  llee  ooccuurrrriióó  pprroobbaarr  ccoonn  llaa  
OOUUII--JJAA..  
  
          --YY  ddee  eessttee  mmooddoo  aaccuuddiisstteeiiss  aa  AAggaaeettee,,  ¿¿nnoo??  
  
          --EEffeeccttiivvaammeennttee,,  eexxiissttee  uunnaa  eexxttrraaññaa  aattrraacccciióónn  ppoorr  eessee  lluuggaarr..  CCoommoo  ssaabbeess    eenn  
llooss  LLllaannooss  ddee  AAggaaeettee  ppuuddoo  vveerrssee  aa  mmeeddiiaaddooss  ddee  llooss  oocchheennttaa  uunnaa  bboollaa  eessfféérriiccaa,,  
ddeell  ttaammaaññoo  ddee  llaa  LLuunnaa  lllleennaa,,  qquuee  ppeerrmmaanneecciióó  ppaarraaddaa  ddeessppiiddiieennddoo  ggrraannddeess  
ddeesstteellllooss  yy  ddee  llaa  qquuee  ssaalliióó  uunnaa  nnuubbee  ddee  ggaass  qquuee  llaa  ooccuullttóó..  
  
          --¿¿TTee  hhaass  sseennttiiddoo  aallgguunnaa  vveezz  eelleeggiiddaa  ppoorr  lloo  qquuee  ttee  hhaa  aaccoonntteecciiddoo??--  pprreegguunnttéé  
ccoonn  mmaallaa  iinntteenncciióónn..    
  
          --NNuunnccaa  hhee  ccrreeííddoo  lloo  qquuee  eessooss  sseerreess  ddeeccííaann,,  sseeaann  lloo  qquuee  sseeaann..  PPrreecciissaammeennttee  --
iinnssiissttiióó--  ssii  mmee  ddeessvviinnccuulléé  ddeell  ccoonnttaaccttoo  ffuuee  ddeebbiiddoo  aa  llaass  ccoonnttrraaddiicccciioonneess  qquuee  
aappaarreeccííaann  eenn  llooss  mmeennssaajjeess,,  ccuuaannddoo  nnoo,,  ffaallssaass  iinnffoorrmmaacciioonneess..  
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          MMii  rreelloojj  mmaarrccaabbaa  llaass  cciinnccoo  yy  ccuuaarrttoo  ddee  llaa  mmaaddrruuggaaddaa  hhoorraa  iinnssuullaarr  ccuuaannddoo  
ddeecciiddiimmooss  ttoommaarr  ccaammiinnoo  hhaacciiaa  LLaa  GGaarriittaa,,  eenn  ddoonnddee  vviivvííaa  JJuuddiitthh..  DDuurraannttee  eell  
ttrraayyeeccttoo  ppllaanniiffiiccaammooss  nnuueessttrroo  ppllaann  ddee  aacccciióónn  ppaarraa  eell  ddííaa  ssiigguuiieennttee,,  iinncclluuyyeennddoo  
llaa  vviissiittaa  aa  llooss  lluuggaarreess  eenn  llooss  qquuee  ssee  ddeessaarrrroollllóó  ssuu  pprriimmeerraa  eexxppeerriieenncciiaa..    
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CCAAPPIITTUULLOO  1111  
  
  

UUNN  JJAARRRRÓÓNN  DDEE  AAGGUUAA  FFRRÍÍAA  
  
  
  
          MMee  rreevvoollvvíí  bbllaannddaammeennttee  bbaajjoo  llaass  ssáábbaannaass  yy  eennttoorrnnéé  llooss  oojjooss  eenn  llaa  
sseemmiioossccuurriiddaadd  ddeell  ddoorrmmiittoorriioo..  AA  mmiiss  ooííddooss,,  ttooddaavvííaa  ddoorrmmiiddooss,,  lllleeggaabbaann  llooss  
ggrriittooss  ddee  llooss  nniiññooss  jjuuggaannddoo  yy  eell  rruuiiddoo  ddeell  aajjeettrreeoo  ddee  uunn  ddííaa  ccuuaallqquuiieerraa..  
  
          JJuuddiitthh  yyaa  eessttaabbaa  lleevvaannttaaddaa  yy  ssee  eennccoonnttrraabbaa  pprreeppaarraannddoo  uunn  ffuuggaazz  ddeessaayyuunnoo..  
SSuu  rroossttrroo  rreefflleejjaabbaa  pprreeooccuuppaacciióónn..  MMee  sseennttéé  ffrreennttee  aa  eellllaa  eenn  uunnoo  ddee  llooss  ttaabbuurreetteess  
ddee  ssuu  ccoocciinnaa--ooffffiiccee  yy  llee  pprreegguunnttéé  qquuéé  ooccuurrrrííaa..  
  
          --MMee  eessttooyy  vvoollvviieennddoo  llooccaa  --mmee  ddiijjoo  JJuuddiitthh  ccoonn  uunn  ssuussppiirroo  ddee  ttrriisstteezzaa..    
  
          --NNoo  iinntteenntteess  aannaalliizzaarr  lloo  qquuee  ttee  eessttáá  ssuucceeddiieennddoo  ddee  aaccuueerrddoo  ccoonn  ssuuss  ccaauussaass  yy  
eeffeeccttooss,,  ttrraattaa  ddee  iimmaaggiinnaarrlloo  ddeessddee  ssuu  iinntteerriioorr..  EEssaa  eess  llaa  ffoorrmmaa  --aaffiirrmméé--  ddee  ssaaccaarr  
aallggoo  ppoossiittiivvoo..  
  
          --¿¿CCóómmoo  ppuueeddoo  ssaabbeerr  qquuéé  ppaarrttee  ddee  mmiiss  rreeccuueerrddooss  ssoonn  rreeaalleess  yy  ccuuáálleess  
pprroodduuccttoo  ddee  mmii  iimmaaggiinnaacciióónn??  
  
          SSuu  pprreegguunnttaa  mmee  ddeejjóó  ppeerrpplleejjoo..  EEll  ffeennóómmeennoo,,  lleejjooss  ddee  sseegguuiirr  uunn  mmooddeelloo  
ddeetteerrmmiinnaaddoo,,  aaccoonntteeccííaa  ccaaddaa  vveezz  mmááss  ccaammbbiiaannttee  yy  aabbeerrrraannttee,,  ccoommoo  llaa  
rreessuullttaannttee  ddee  uunn  ssuueeññoo..    
  
          --AAll  iinnvveessttiiggaarr  aallggoo  --rreessppoonnddíí--  ssee  mmooddiiffiiccaa  llaa  nnaattuurraalleezzaa  ddee  lloo  iinnvveessttiiggaaddoo..  
RReessuullttaa  iimmppoossiibbllee  eessttuuddiiaarr  llaa  rreeaalliiddaadd  ssiinn  aalltteerraarrllaa  --sseenntteenncciiéé--..  LLooss  ffííssiiccooss  lloo  
ssaabbeenn  bbiieenn;;  llllaammaann  aa  eessttee  ffeennóómmeennoo  IInnddeetteerrmmiinnaacciióónn..  EEss  uunnaa  ddeemmoossttrraacciióónn  ddee  
qquuee  llooss  hheecchhooss  ttiieenneenn  uunnaa  ccoonnffiigguurraacciióónn  vviivvaa  yy  ddee  llaa  ccaappaacciiddaadd  ddee  qquuiieenneess  
ccoommpprreennddeenn  ttaall  ffeennóómmeennoo  ddee  ccoonnvveerrttiirrssee  eenn  ppeennssaaddoorreess  ccoonnsscciieenntteess  ddee  llaa  
rreeaalliiddaadd..  
  
          --EEssttoo  ddee  llooss  eexxttrraatteerrrreessttrreess  mmee  ppaarreeccee  uunnaa  bbrroommaa  ppeessaaddaa  --ggrruuññóó..  
  
          --¡¡JJuussttoo!!  UUnnaa  bbrroommaa  qquuee  nnoo  ccuuaaddrraa  ccoonn  llaa  tteeccnnoollooggííaa  ddee  nnuueessttrroo  ttiieemmppoo,,  
ppeerroo  ssii  lloo  hhaaccee  ccoonn  nnuueessttrraass  ccoooorrddeennaaddaass  eessppiirriittuuaalleess..  
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          --¡¡DDiiooss  mmííoo!!  --jjaaddeeóó..  MMiirróó  ssuu  rreelloojj  yy  eexxccllaammóó--  ¡¡EEss  ttaarrddííssiimmoo!!  
  
          AAppuurréé  llaa  ttaazzaa  ddee  ccaafféé  yy  jjuunnttooss  nnooss  ddiirriiggiimmooss  ccoonn  cceelleerriiddaadd  hhaacciiaa  ssuu  
vveetteerraannoo  ccoocchhee..    
  
          EEmmpplleeaammooss  llaa  mmaayyoorr  ppaarrttee  ddeell  ddííaa  vviissiittaannddoo  llooss  lluuggaarreess  eenn  ddoonnddee  aaccoonntteecciióó  
ssuu  pprriimmeerr  iinncciiddeennttee..  SSoossppeecchhaabbaa  qquuee  ééssttee  hhaabbííaa  sseerrvviiddoo  ddee  ddeettoonnaannttee  ppaarraa  ssuuss  
eexxppeerriieenncciiaass  ppoosstteerriioorreess..  
  
          RReeccoorrrriimmooss  llaa  aauuttooppiissttaa  ddeell  SSuurr,,  ttoommaannddoo  eell  ddeessvvííoo  ddee  LLaa  GGaarriittaa  eenn  ddoonnddee  
JJuuddiitthh  ppeerrddiióó  ssuu  rreeccuueerrddoo  ccoonnsscciieennttee..    
  
          --¿¿RReeccuueerrddaass  qquuee  ttee  hhaabblléé  ddee  uunn  ddeessmmaayyoo  eenn  eell  hhoossppiittaall??  --pprreegguunnttóó  JJuuddiitthh  
mmiieennttrraass  yyoo  ttoommaabbaa  ffoottooss  ddee  llaa  ccuurrvvaa..  
  
          --SSíí  --rreessppoonnddíí..    
  
          --BBiieenn,,  ppuueess  hhee  rreeccoorrddaaddoo  aallggoo  mmááss::  ddeennttrroo  ddee  llaa  nniieebbllaa  hhaabbííaa  uunn  rraayyoo  ddee  
lluuzz,,  ccoommoo  llaa  ddee  eessooss  ccaaññoonneess  ddee  llooss  eesscceennaarriiooss,,  mmee  iilluummiinnóó  eell  ccoocchhee  ddeessddee  
aarrrriibbaa,,  aahhíí,,  aa  llaa  ssaalliiddaa  ddee  llaa  ccuurrvvaa  ......  DDeessppuuééss  mmiiss  ccoommppaaññeerrooss  mmee  rreeaanniimmaarroonn..  
  
          --TTaall  vveezz  ssoommeettiiéénnddoottee  aa  uunnaa  hhiippnnoossiiss  ppooddaammooss  aacccceeddeerr  aa  eessooss  rreeccuueerrddooss--  
eexxpplliiqquuéé..  
  
          --¿¿EEnnttrraaññaarráá  aallggúúnn  rriieessggoo??--  pprreegguunnttóó  aattuurrddiiddaa..  
  
          --NNoo,,  iinncclluussoo  ccrreeoo  qquuee  ppuueeddee  aayyuuddaarr  aa  qquuee  lloo  lllleevveess  mmeejjoorr,,  aa  qquuee  vvaaccííeess  ttuuss  
tteennssiioonneess  --sseenntteenncciiéé..  
  
          AAllggoo  mmááss  llaabboorriioossaa  rreessuullttóó  nnuueessttrraa  aasscceennssiióónn  aa  llaa  CCaallddeerraa  ddee  llooss  MMaarrtteelleess..  
AA  eessttee  ppaarraajjee,,  ddee  ssiinngguullaarr  bbeelllleezzaa,,  ssee  aacccceeddee  ppoorr  uunnaa  ssiinnuuoossaa  ccaarrrreetteerraa  qquuee  ddeejjaa  
vveerr  uunn  ppaaiissaajjee  ccaammbbiiaannttee..  AAssíí,,  mmiieennttrraass  JJuuddiitthh  rreedduuccííaa  aa  llaa  eennttrraaddaa  ddee  uunnaa  
nnuueevvaa  ccuurrvvaa,,  yyoo  ddeessccuubbrrííaa,,  eenn  ccaaddaa  vviirraajjee,,  ggrraannddeess  eexxtteennssiioonneess  ddee  ppaaiissaajjee  
vvoollccáánniiccoo..  PPoorr  ffiinn,,  uunnaa  rreeccttaa  bboorrddeeaaddaa  ppoorr  ggrraannddeess  ppiinnooss  ppuussoo  ffiinn    aall  ttrraayyeeccttoo::    
  
          --¿¿AAqquuíí  eess  ddóónnddee  aappaarreecciióó  eell  ccoocchhee??  --pprreegguunnttéé..  
  
          --SSíí,,  aappaarrccaaddoo  mmeeddiioo  eenn  eell  aarrccéénn  yy  mmeeddiioo  eenn  llaa  ccaarrrreetteerraa..  
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          --¿¿NNoottaassttee  aallggoo  eexxttrraaññoo  eenn  eell  ccoocchhee??..    
  
          JJuuddiitthh  eennttoorrnnóó  llooss  oojjooss,,  eenn  aaccttiittuudd  ppeennssaannttee  yy  ddee  rreeppeennttee  eexxccllaammóó::  
  
          --SSíí,,  oollííaa  aa  aacceeiittee  qquueemmaaddoo..  
  
          TTrraass  uunn  ttííppiiccoo  aallmmuueerrzzoo  ccaannaarriioo  eenn  AAyyaaccaattaa  ddeecciiddiimmooss  iinniicciiaarr  eell  rreeggrreessoo..  LLaa  
ttaarrddee  mmoorrííaa  dduullcceemmeennttee  yy  eell  ssooll,,  aappuunnttoo  ddee  eessccoonnddeerrssee  eenn  llaa  lloommaa,,  
ttrraannssffoorrmmaabbaa  eenn  oorroo  llaass  cciimmaass  ddee  llooss  rrooqquueess..  YY  eenn  mmeeddiioo  ddee  aaqquueellllaa  ccaallmmaa  
ppeerrmmaanneeccííaa  llaa  iinnsseegguurriiddaadd  ddee  nnuueessttrrooss  ppeennssaammiieennttooss..  
  
          JJuuddiitthh  ccoonnooccííaa  mmii  mmooddoo  ddee  ppeennssaarr,,  ssaabbííaa  qquuee  mmeesseess  aattrrááss  hhaabbííaa  eessttaaddoo  
ttrraabbaajjaannddoo,,  jjuunnttoo  aa  JJaavviieerr  SSiieerrrraa,,  eenn  uunn  pprrooyyeeccttoo  ddee  ccllaassiiffiiccaacciióónn  ppaattoollóóggiiccaa  ddeell  
qquuee  yyaa  hhee  hhaabbllaaddoo..  TTaall  vveezz  ppoorr  eelllloo,,  ccuuaannddoo  vviiaajjéé  hhaassttaa  ssuu  ccaassaa  qquuiissoo  qquuee  mmee  
hhoossppeeddaarraa  eenn  llaa  hhaabbiittaacciióónn  ccoonnttiigguuaa  aa  ssuu  aallccoobbaa,,  ppaarraa  qquuee  ccoonnssttaattaarraa,,  ppoorr  mmíí  
mmiissmmoo,,  eell  oorriiggeenn  ddee  ssuuss  ffoobbiiaass..  NNoo  eenn  vvaannoo  hhaaccííaa  ppooccooss  ddííaass  JJuuddiitthh  hhaabbííaa  
eexxppeerriimmeennttaaddoo  nnuueevvooss  rreeccuueerrddooss..    
  
          --UUnnaa  nnoocchhee  --mmee  ccoonnttóó--  mmiieennttrraass  rreeggrreessaabbaa  ddeell  hhoossppiittaall,,  ppuuddee  oobbsseerrvvaarr  uunnaa  
nnuubbee  ppeeqquueeññaa  yy  rreeddoonnddeeaaddaa,,  iilluummiinnaaddaa  ddee  uunnaa  ffoorrmmaa  iinnuussuuaall..  
  
          DDee  rreeppeennttee,,  JJuuddiitthh,,  ppuuddoo  oobbsseerrvvaarr  ccoommoo  llaa  ""nnuubbee""  ssee  ddiivviiddííaa  eenn  ttrreess  ppaarrtteess  yy  
ssee  ddeessppllaazzaabbaa  hhaacciiaa  ssuu  iizzqquuiieerrddaa..  AAll  lllleeggaarr  aa  ccaassaa  ssuu  mmaarriiddoo  yy  ssuuss  ttrreess  hhiijjooss  ssee  
hhaabbííaann  aaccoossttaaddoo,,  ddee  mmooddoo  qquuee  ooppttóó  ppoorr  iinnggeerriirr  uunn  ccaallmmaannttee  yy  ttrraattaarr  ddee  ddoorrmmiirr..  
AA  llaass  ccuuaattrroo  ddee  llaa  mmaaddrruuggaaddaa  ssee  ddeessppeerrttóó  ssoobbrreessaallttaaddaa  ppoorrqquuee  nnoottóó  qquuee  aallgguuiieenn  
llaa  hhaabbííaa  ttooccaaddoo,,  ddiieezz  mmiinnuuttooss  mmááss  ttaarrddee  ooyyóó  uunnaa  ddeettoonnaacciióónn  aall  llaaddoo  ddee  llaa  ccaammaa,,  
ssuuss  mmúússccuullooss  qquueeddaarroonn  ppaarraalliizzaaddooss  yy  ppeerrddiióó  ssuu  rreeccuueerrddoo  ccoonnsscciieennttee..  
  
          AAqquueellllaa  nnoocchhee  JJuuddiitthh  yy  yyoo  ccoonnvveerrssaammooss  hhaassttaa  bbiieenn  eennttrraaddaa  llaa  nnoocchhee,,  ddee  
pprroonnttoo  eell  ppeerrrroo  ssee  ppuussoo  eenn  gguuaarrddiiaa  yy  llaa  tteelleevviissiióónn  eemmppeezzóó  aa  ssuubbiirr  yy  bbaajjaarr  ddee  
vvoolluummeenn  aa  ssuu  aannttoojjoo..  IInntteerrccaammbbiiaammooss  uunnaa  mmiirraaddaa  ddee  ccoommpplliicciiddaadd..  CCuuaannddoo  
ttooddoo  ppaarreeccííaa  hhaabbeerr  cceessaaddoo  eemmppeezzaammooss  aa  eessccuucchhaarr  uunnooss  ccáánnttiiccooss..  NNoo  nneeggaarréé  
qquuee  eemmppeeccéé  aa  aassuussttaarrmmee..  CCoonn  eell  rriiccttuuss  ddee  tteerrrroorr  ttooddaavvííaa  eenn    llaa  ccaarraa  pprrooppuussee  qquuee  
nnooss  aaccoossttáárraammooss  ddee  iinnmmeeddiiaattoo..  SSii  llooss  vviissiittaanntteess  eexxiissttííaann,,  ssii  nnoo  eerraann  uunnaa  
ccrreeaacciióónn  ddee  nnuueessttrraa  mmeennttee,,  aaqquueell  ddííaa  tteennííaa  ttooddooss  llooss  nnúúmmeerrooss  ppaarraa  ccaazzaarr  
aallgguunnoo..  
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          PPrreeppaarréé  mmii  ccáámmaarraa,,  ee  hhiiccee  lloo  pprrooppiioo  ccoonn  llaa  ggrraabbaaddoorraa..  MMee  eessttiirréé  eenn  llaa  ccaammaa  
yy  ccllaavvéé  llaa  mmiirraaddaa  eenn  eell  uummbbrraall  aa  llaa  eessppeerraa  ddee  qquuee  aallggoo  ssuucceeddiieessee..  MMiieennttrraass,,  eenn  
llaa  oossccuurriiddaadd,,  ppeerrcciibbíí  rruuiiddooss,,  ccrruujjiiddooss  yy  cchhiirrrriiddooss;;  yy  mmee  ddeeccííaa  qquuee  ddeebbííaa  
mmaanntteenneerr  llaa  ccaallmmaa,,  ppoorrqquuee  aaqquueellllaa  eerraa  llaa  ffoorrmmaa  eenn  llaa  qquuee  hhaabbllaabbaann  llaass  vviieejjaass  
ccaassaass..  SSuussuurrrréé  iinnssiisstteennttee  eell  nnoommbbrree  ddee  JJuuddiitthh,,  ppeerroo  nnoo  oobbttuuvvee  rreessppuueessttaa..  
AAllrreeddeeddoorr  ddee  llaass  ttrreess  yy  mmeeddiiaa  eell  ppeerrrroo  eemmppeezzóó  aa  aauullllaarr  yy  ddee  rreeppeennttee  ssee  ooyyeerroonn  
ppaassooss  eenn  llaa  eessccaalleerraa,,  ffuuee  eennttoonncceess  ccuuaannddoo  lloo  vvii,,  ccoonn  ppaassmmoossaa  ttrraannqquuiilliiddaadd..  SSee  
ttrraattaabbaa  ddee  llaa  ssiilluueettaa  ddee  uunn  sseerr  ddee  ppeeqquueeññaa  eessttaattuurraa,,  ccoonn  llaa  ccaabbeezzaa  ggrraannddee,,  qquuee      
aaccaabbaabbaa  ddee  ppaassaarr  ppoorr  ddeellaannttee  ddee  mmii  aappoosseennttoo..  MMii  rreeaacccciióónn  ffuuee,,  iigguuaallmmeennttee,,  
ssoorrpprreennddeennttee::  nnoo  aarrttiiccuulléé  mmoovviimmiieennttoo  aallgguunnoo,,  ssóólloo  rreessppiirréé  pprrooffuunnddaammeennttee  yy  
mmee  qquueeddéé  ddoorrmmiiddoo..  ¿¿PPoorr  qquuéé  yyoo??  ¿¿QQuuéé  ttuuvvoo  ddee  iinndduucccciióónn  eessttaa  vviivveenncciiaa??  
  
          SSiinn  ssaabbeerrlloo  aaccaabbaabbaa  ddee  eennggrroossaarr  llaa  lliissttaa  ddee  iinnvveessttiiggaaddoorreess  qquuee  hhaann  tteenniiddoo  
eexxppeerriieenncciiaass  mmiieennttrraass  ssee  hhaallllaabbaann  iinnvveessttiiggaannddoo  aallgguunnoo  ddee  ssuuss  ccaassooss..  JJoohhnn  
SSppeenncceerr,,  vviicceepprreessiiddeennttee  ddeell  pprreessttiiggiioossoo  ggrruuppoo  bbrriittáánniiccoo  ddee  iinnvveessttiiggaaddoorreess  
BBUUFFOORRAA  ((BBrriittiisshh  UUFFOO  RReesseeaarrcchh  AAssssoocciiaattiioonn)),,  ccoonnffeessóó  eenn  eell  ttrraannssccuurrssoo  ddeell  IIII  
CCoonnggrreessoo  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddee  UUffoollooggííaa  ddeell  PPeenneeddeess  hhaabbeerr  ssuuffrriiddoo  eenn  FFlloorriiddaa  uunnaa  
eexxppeerriieenncciiaa  ddee  ""ccaassii  aabbdduucccciióónn""  mmiieennttrraass  ttrraabbaajjaabbaa  eenn  eell  ccaassoo  ddee  KKaatthhrryynn  
HHoowwaarrdd..  IIgguuaall  ssuueerrttee  ccoorrrriieerroonn  llooss  eexxppeerrttooss  LLeeoo  SSpprriinnkkllee,,  EEddiitthh  FFiioorree  oo  eell  
pprrooppiioo  BBuudddd  HHooppkkiinnss..  
  
          CCuuaannddoo  aall  ddííaa  ssiigguuiieennttee  llee  ccoommeennttéé  lloo  ssuucceeddiiddoo  aa  JJuuddiitthh  eenntteennddiióó  qquuee  aahhoorraa  
ccoommpprreennddeerrííaa  mmeejjoorr  ssuu  hhiissttoorriiaa..  AAuunnqquuee  ttooddoo  ppuuddiieerraa  eessttaarr  pprroovvooccaaddoo  ppoorr  llaa  
ssuuggeessttiióónn,,  hhaabbííaa  eexxppeerriimmeennttaaddoo  ppoorr  uunnooss  mmoommeennttooss  aaqquueelllloo  qquuee  pprroodduuccííaa  
aanngguussttiiaa,,  nnoo  ssóólloo  aa  JJuuddiitthh,,  ssiinnoo  aa  ddeecceennaass  ddee  ppeerrssoonnaass  eenn  nnuueessttrroo  ppaaííss..  
  
          SSee  hhaabbííaann  vveenniiddoo  aabbaajjoo  ttooddooss  mmiiss  eessqquueemmaass,,  mmii  ddeessccoonnoocciimmiieennttoo  mmee  hhaabbííaa  
lllleevvaaddoo  aa  dduuddaarr  ddee  mmiiss  pprrooppiiooss  sseennttiiddooss..  CCaaddaa  vveezz  hhaabbllaabbaa  mmááss  yy  ccoonn  mmaayyoorr  
lliiggeerreezzaa  ddee  aalluucciinnaacciioonneess,,  ppeerrcceeppcciioonneess  ddeelliirraanntteess,,  ppssiiccoossiiss  ccoolleeccttiivvaass,,  
ccuuaallqquuiieerr  eexxpplliiccaacciióónn  eerraa  vváálliiddaa  ccoonn  ttaall  ddee  nnoo  aaddmmiittiirr  llaa  vveerrddaadd,,  qquuee  eessttaabbaa  
ffrreennttee  aa  uunn  ffeennóómmeennoo  qquuee  nnoo  eenntteennddííaa,,  qquuee  ddeessbboorrddaa  nnuueessttrraa  ccaappaacciiddaadd  ddee  
ccoommpprreennssiióónn..    
  
          ¿¿PPoorr  qquuéé  yyoo??,,  ¿¿TTeennííaa  aallggoo  qquuee  vveerr  ccoonn  eell  vvaattiicciinniioo  ddee  llooss  ssuucceessooss  qquuee,,  
sseeggúúnn  DDoolloorrss,,  mmee  hhaabbííaa  ttooccaaddoo  vviivviirr??,,  ¿¿PPoorr  qquuéé  nnoo  ppuuddee  ffoottooggrraaffiiaarr    aa  ""eessaa  
ccrriiaattuurraa""??  
  
          EEnn  eell  ttrraannssccuurrssoo  ddee  eessttooss  úúllttiimmooss  aaññooss  cciieennttííffiiccooss  yy  bbiióóllooggooss  ffrraanncceesseess  
eeffeeccttuuaarroonn  uunn  eessttuuddiioo  ppaarraa  ssuu  ggoobbiieerrnnoo  ssoobbrree  llooss  ffeennóómmeennooss  bbiioollóóggiiccooss  
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eennttoorrnnoo  aa  llooss  aaccoonntteecciimmiieennttooss  OOVVNNII..  EEnn  ppaarrttiiccuullaarr  eessttuuddiiaarroonn  llaa  ppaarráálliissiiss  ttaann  
ffrreeccuueennttee  eenn  llaass  eexxppeerriieenncciiaass  ddee  vviissiittaanntteess..  LLaa  eettiiqquueettaa  ddee  ppaarráálliissiiss  nnoo  ssee  aapplliiccaa  
cciieerrttaammeennttee  aa  eessttee  eeffeeccttoo,,  eess  mmááss  pprreecciissoo  ddeennoommiinnaarrllaa  aakkiinneessiiaa::  llaa  ddiiffiiccuullttaadd  oo  
iimmppoossiibbiilliiddaadd  ddee  hhaacceerr  cciieerrttooss  mmoovviimmiieennttooss..  
  
          UUnn  eessppeecciiaalliissttaa  mmééddiiccoo,,  eell  DDrr..  DDaanniieell  MMaavvrraakkiiss,,  nnoottóó  qquuee  eenn  eessttooss  
eeppiissooddiiooss  nnoo  aaffeeccttaabbaa  llaa  ppoossttuurraa,,  eell  ssuujjeettoo  iinncclluussoo  ppuueeddee  gguuaarrddaarr  ssuu  eeqquuiilliibbrriioo  
ssiinn  ccaaeerr..  AAssiimmiissmmoo  eell  rriittmmoo  ccaarrddiiaaccoo  nnoo  rreessuullttaa  aaffeeccttaaddoo..  MMaavvrraakkiiss  ccoonncclluuyyee  
qquuee  llaa  aakkiinneessiiaa  eennggeennddrraaddaa  ppoorr  llaa  eexxppeerriieenncciiaa  OOVVNNII  iinncciiddee  ddiirreeccttaammeennttee  ssoobbrree  
eell  ssiisstteemmaa  nneerrvviioossoo  cceennttrraall..  
  
          AA  eessttee  pprrooppóóssiittoo  eexxiisstteenn  cciieerrttaass  eexxppeerriieenncciiaass  hheecchhaass  ccoonn  ccaammppooss  
mmaaggnnééttiiccooss..  LLooss  ttrraabbaajjooss  ddee  HHooddggkkiinn,,  eenn  ppaarrttiiccuullaarr,,  hhaann  mmoossttrraaddoo  qquuee  nnuueessttrraass  
ccéélluullaass  pprroodduucceenn  yy  aabbssoorrbbeenn  ddiiffeerreenntteess  iioonneess  eenn  llaa  aacccciióónn  mmeettaabbóólliiccaa..  UUnn  
iinnffoorrmmee  eessccrriittoo  ppoorr  uunn  iinnvveessttiiggaaddoorr  ffrraannccééss  qquuee  ttrraabbaajjaa  ssoobbrree  ""eell  iimmppaaccttoo  
bbiioollóóggiiccoo  ddee  llaass  iinnssttaallaacciioonneess  eelleeccttrroommaaggnnééttiiccaass""  hhaa  eessttuuddiiaaddoo  llaa  ppoossiibbiilliiddaadd  
ddee  iinnfflluueenncciiaarr  eessttooss  iioonneess  ccoonn  llaa  aacccciióónn  ddee  ccaammppooss  mmaaggnnééttiiccooss  iinntteennssooss..  EEssttooss  
eessttuuddiiooss  hhaann  rreefflleejjaaddoo  ccóómmoo  llooss  ccaammppooss  eelleeccttrroommaaggnnééttiiccooss  iinnhhiibbeenn  llooss  
rreefflleejjooss,,  llaass  ddeeffeennssaass  ee  iinndduucceenn  aall  ssuueeññoo..  ¿¿PPuuddee  ssuuffrriirr  aallggoo  ppaarreecciiddoo??  DDee  sseerr  
aassíí,,  ¿¿ssuuppoonnddrrííaa  qquuee  llaa  eexxppeerriieenncciiaa  hhaabbííaa  ssiiddoo  rreeaall??..  
  
          PPoorr  uunnooss  mmoommeennttooss  hhaabbííaa  iinnggrreessaaddoo  eenn  uunn  tteerrrreennoo  eenn  eell  qquuee  llaa  rreeaalliiddaadd  nnoo  
eerraa  ddee  llaa  mmiissmmaa  ccllaassee  aa  llaa  qquuee  eessttaabbaa  aaccoossttuummbbrraaddoo;;  llaa  rreeaalliiddaadd,,  eennttoonncceess,,  ttaall  yy  
ccoommoo  ssuuppoonnee  HHiillaarryy  EEvvaannss  ""yyaa  nnoo  eexxiissttee  nnii  ttiieennee  sseennttiiddoo""..  
  
          LLoo  qquuee  aaccaabbaabbaa  ddee  ooccuurrrriirr  ssee  hhaallllaabbaa,,  aassiimmiissmmoo,,  lleejjooss  ddee  sseerr  uunn  iinncciiddeennttee  
qquuee  ppuueeddee  eexxpplliiccaarrssee  aa  ttrraavvééss  ddee  uunn  eennccuueennttrroo  ccoonn  sseerreess  ddeell  eessppaacciioo..  AAll  
ccoonnttrraarriioo,,  mmee  hhaallllaabbaa  aannttee  uunnaa  sseerriiee  ddee  mmaanniiffeessttaacciioonneess  ddee  ddiivveerrssoo  oorriiggeenn  qquuee  
aabbrrííaa  llaass  ppuueerrttaass  ddee  lloo  eessppiirriittuuaall,,  qquuee  aabbrrííaa  uunnaa  ccoonncciieenncciiaa  ddiiffeerreennttee  yy  ttrraaííaa  
ccoonnssiiggoo  aaccoonntteecciimmiieennttooss  iirrrraacciioonnaalleess  yy  aabbssuurrddooss..  LLoo  qquuee  AAnnttoonniioo  RRiibbeerraa  
ddeennoommiinnóó  llaa  ""ccoommppoonneennttee  oonníírriiccaa""6622,,  ddiirrííaassee  qquuee  llooss  tteessttiiggooss,,  bbaajjoo  hhiippnnoossiiss  oo  
eenn  eessttaaddoo  ccoonnsscciieennttee,,  nnooss  eessttáánn  ddeessccrriibbiieennddoo  uunn  ssuueeññoo..  TTaall  vveezz  ddeebbaammooss  
ccoonncclluuiirr,,  ttaall  yy  ccoommoo  aaffiirrmmaa  PPeetteerr  MM..  RRoojjcceewwiicczz,,  ddeell  DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  AArrtteess  
LLiibbeerraalleess  ddee  NNuueevvaa  YYoorrkk,,  qquuee  ""llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  qquuee  rreecciibbiimmooss,,  aa  ttrraavvééss  ddee  
nnuueessttrrooss  sseennttiiddooss,,  ddeell  mmuunnddoo  mmaatteerriiaall  ddeebbee  ddee  sseerr  pprriimmeerroo  iinntteerrpprreettaaddaa  ppoorr  llaass  

                                                                                                                      
6622  AAnnttoonniioo  RRiibbeerraa  ""SSeeccuueessttrraaddooss  ppoorr  eexxttrraatteerrrreessttrreess""  EEdd..  PPllaanneettaa,,  BBaarrcceelloonnaa  11998811..  PPaagg  118811..  



  112277

lleeyyeess  ddee  nnuueessttrrooss  mmaappaass  ccuullttuurraalleess  aanntteess  ddee  qquuee  eell  mmuunnddoo  ffííssiiccoo  ttaall  yy  ccoommoo  lloo  
ccoonnoocceemmooss  aappaarreezzccaa""6633..  
  
          CCuuaannddoo  eell  ffeennóómmeennoo  eess  vviissiibbllee  eenn  nnuueessttrraa  rreeaalliiddaadd  ccoottiiddiiaannaa,,  ssee  ccoonnssttiittuuyyee  
aa  llaa  vveezz  eenn  uunnaa  eennttiiddaadd  ffííssiiccaa  ccoonn  mmaassaa,,  iinneerrcciiaa,,  vvoolluummeenn  yy  eenneerrggííaa,,  ppeerroo  eess,,  
aassiimmiissmmoo,,  uunnaa  vveennttaannaa  qquuee  ccoonndduuccee  aa  oottrraa  rreeaalliiddaadd..  
  
          SSii  llaa  cciieenncciiaa  ooffiicciiaall  ttiieennee  qquuee  ttoommaarr  aallgguunnaa  vveezz  eenn  ccoonnssiiddeerraacciióónn  ddee  eessttooss  
ffeennóómmeennooss,,  ssee  vveerráá,,  aall  mmiissmmoo  ttiieemmppoo,,  oobblliiggaaddaa  aa  rreeeexxaammiinnaarr  aallgguunnooss  
ppoossttuullaaddooss  ddeell  ssaabbeerr,,  eennttrree  ééssttooss,,  eell  pprriinncciippiioo  ddee  ccaassuuaalliiddaadd..  SSiinnoo,,  ¿¿ccóómmoo  iibbaa  aa  
ssaabbeerr  DDoolloorrss  qquuee  iibbaa  aa  tteenneerr  uunnaa  eexxppeerriieenncciiaa  aanntteess  ddeell  2255  ddee  mmaarrzzoo??,,  ¿¿SSeerrííaa  
eessttee  eell  pprriinncciippiioo  ddee  oottrraass  eexxppeerriieenncciiaass??..  QQuuee  yyoo  ssuuppiieerraa  nnaaddiiee  hhaa  ppooddiiddoo  
eecchhaarrssee  aattrrááss  ccuuaannddoo  hhaa  eennttrraaddoo  eenn  uunn  pprroocceessoo  aassíí..  ¿¿IIbbaa  aa  ccaammbbiiaarr  eessttee  hheecchhoo  
ttooddooss  mmiiss  ppaarráámmeettrrooss  yy  aalltteerraarrííaa  mmii  mmooddoo  ddee  ppeennssaarr??..      
    
          SSii  llaa  eexxppeerriieenncciiaa  vviivviiddaa  eerraa  ffrruuttoo  ddee  mmii  mmeennttee  nneecceessiittaabbaa  uunn  eessttaaddoo  ddee  
eexxttrraaoorrddiinnaarriiaa  rreecceeppttiivviiddaadd,,  tteenneerr  mmii  eessppíírriittuu  ssuummaammeennttee  sseennssiibbllee  aa  llaass  
ssuuttiilleezzaass  ddee  mmii  aallrreeddeeddoorr..  EEnn  mmuucchhaass  ooccaassiioonneess,,  sseeggúúnn  ddeedduujjoo  JJaavviieerr  SSiieerrrraa  ddee  
uunn  eexxaahhuussttiivvoo  eessttuuddiioo  ddee  llooss  ccoonnttaaccttaaddooss6644,,  eessttaa  sseennssiibbiilliiddaadd  ssee  ddeessppiieerrttaa  ttrraass  
aallgguunnaa  ccllaassee  ddee  eexxppeerriieenncciiaa  ffiissiioollóóggiiccaa::  uunn  aacccciiddeennttee,,  uunnaa  eennffeerrmmeeddaadd,,  uunnaa  
ccrriissiiss  nneerrvviioossaa  oo  uunn  sshhoocckk  eemmoocciioonnaall,,  ssiieennddoo  ééssttooss  ddeesseennccaaddeennaanntteess  ddeell  
ccoonnttaaccttoo6655..  TTaall  vveezz,,  ccoommoo  aasseegguurróó  eell  ccoonnoocciiddoo  nnoovveelliissttaa  bbrriittáánniiccoo  SSiirr  AArrtthhuurr  
CCoonnaann  DDooyyllee,,  ""eess  ppoossiibbllee  qquuee  llaa  ddeebbiilliiddaadd  ffííssiiccaa  pprroovvooqquuee  lloo  qquuee  ppooddrrííaa  
ddeessccrriibbiirrssee  ccoommoo  uunnaa  sseeggrreeggaacciióónn  ddeell  aallmmaa,,  ddee  ttaall  ffoorrmmaa  qquuee  ssee  eennccuueennttrree  
mmeennooss  vviinnccuullaaddaa  yy,,  ppoorr  ccoonnssiigguuiieennttee,,  mmááss  ccaappaacciittaaddaa  ppaarraa  aaccttuuaarr  ccoonn  
iinnddeeppeennddeenncciiaa""..  
  
          CCuurriioossaammeennttee  hhaaccííaa  ppooccaass  sseemmaannaass  qquuee  hhaabbííaa  ssiiddoo  ssoommeettiiddoo  aa  uunnaa  
ccoommpplliiccaaddaa  iinntteerrvveenncciióónn  qquuiirrúúrrggiiccaa,,  ¿¿hhaabbrrííaa  iinnfflluuííddoo  eenn  mmii  eessttaaddoo  ppssííqquuiiccoo??..  
CCuuaannttaass  mmááss  ccoossaass  mmee  pprreegguunnttaabbaa  mmaayyoorreess  iinntteerrrrooggaanntteess  ssee  aabbrrííaann  aannttee  mmii..  EEnn  
aallggúúnn  sseennttiiddoo,,  ssiinn  eemmbbaarrggoo,,  ""ooccuurrrriióó""..  YY  nnoo  eerraa  uunn  ssuueeññoo..  AAll  mmeennooss  ttaall  yy  ccoommoo  
eenntteennddeemmooss  llooss  ssuueeññooss..  HHaabbííaa  ssiiddoo  uunnaa  eexxppeerriieenncciiaa  ccoommppaarrttiiddaa  ddaaddoo  qquuee  
                                                                                                                      
6633  PPeetteerr  MM..  RRoojjcceewwiicczz..  SSiiggnnaallss  ooff  ttrraasscceennddeennccee::  TThhee  hhuummaann--UUFFOO  EEqquuaattiioonn,,  JJoouurrnnaall  ooff  UUFFOO  SSttuuddeess,,  NNeeww  
SSeerriieess,,  VVooll..11,,  CCUUFFOOSS,,  CChhiiccaaggoo  ((IIlllliinnooiiss,,  UUSSAA))  11998899..  
6644  EEssttee  pprrooyyeeccttoo  rreecciibbiióó  eell  nnoommbbrree  ddee  CCAATTCCEE  ((CCaattáállooggoo  ddee  CCoonnttaaccttaaddooss  EEssppaaññoolleess))  yy  ssee  eemmppeezzóó  eenn  11998888  
ggrraacciiaass  aall  eemmppuujjee  ddee  JJaavviieerr  SSiieerrrraa  yy  JJoosséé  JJuuaann  MMoonntteejjoo..  EEssttee  pprrooyyeeccttoo  ccllaassiiffiiccóó  aa  llooss  ccoonnttaaccttaaddooss  eenn  ttrreess  
ggrraannddeess  ggrruuppooss  ((VViissuuaalleess,,  ffííssiiccooss  yy  ppeerrssoonnaalleess))  yy  aarrrroojjóó  mmuucchhaa  lluuzz  ssoobbrree  llooss  ffaaccttoorreess  ccoollaatteerraalleess  qquuee  rrooddeeaabbaann  
aall  ccoonnttaaccttoo,,  aassíí  ccoommoo  ssuu  eessttaaddoo  ppssííqquuiiccoo..  
          PPaarraa  mmaayyoorr  iinnffoorrmmaacciióónn  ssoobbrree  llooss  rreessuullttaaddooss  yy  ccllaassiiffiiccaacciióónn  ddeell  pprrooyyeeccttoo  CCAATTCCEE,,  llooss  iinntteerreessaaddooss  ppuueeddeenn  
ccoonnssuullttaarr  eell  ccaappííttuulloo  pprriimmeerroo  ddee  llaa  eenncciiccllooppééddiiaa  ""MMááss  AAlllláá  ddee  llooss  OOVVNNIISS""  HHeeppttaaddaa  EEddiicciioonneess  11999922..  
6655  JJaavviieerr  SSiieerrrraa  ""TTeeccnniiccaass  ddee  CCoonnttaaccttoo  EExxttrraatteerrrreessttrree""  HHeeppttaaddaa  EEddiicciioonneess,,  MMaaddrriidd,,  11999922..  PPaagg..1155..  
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JJuuddiitthh  ttaammbbiiéénn  hhaabbííaa  ddeetteeccttaaddoo  llaa  pprreesseenncciiaa  ddee  eessaa  ""ssoommbbrraa""  eenn  eell  uummbbrraall  ddee  
ssuu  ddoorrmmiittoorriioo..  SSii  hhaabbííaa  ssiiddoo  uunn  ssuueeññoo  ccoommppaarrttiiddoo,,  ¿¿QQuuiiéénn  oo  qquuéé  eess  lloo  qquuee  
pprroovvooccóó  qquuee  aammbbooss  ""ssooññáárraammooss""  lloo  mmiissmmoo??,,  yy,,  ¿¿CCoonn  qquuéé  ffiinn??..  TTaall  vveezz  aallgguunnaass  
ddee  eessttaass  ccuueessttiioonneess  ppooddííaann  sseerr  rreessuueellttaass  eenn  llaa  pprriimmeerraa  sseessiióónn  ddee  hhiippnnoossiiss..  
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CCAAPPTTIITTUULLOO  1122  
  
  

LLAA  SSEESSIIÓÓNN  DDEE  HHIIPPNNOOSSIISS  
  
  
  
          PPaarraa  eevviittaarr  ddeessppeerrttaarr  llaass  ssoossppeecchhaass  ddee  JJuuaann  rreeaalliizzaammooss  llaa  hhiippnnoossiiss  eenn  ccaassaa  
ddee  AAnnaa..  
  
          AAnnaa  eess  uunnaa  mmuujjeerr  rroobbuussttaa,,  ddee  ppeelloo  oossccuurroo..  VVeessttííaa  uunnaa  bblluussaa  bbllaannccaa  yy  uunnooss  
tteejjaannooss  aajjuussttaaddooss  qquuee  aacceennttuuaabbaann  llaa  rreeddoonnddeezz  ddee  ssuuss  gglluutteeooss  yy  ccaaddaa  uunnaa  ddee  llaass  
ccuurrvvaass  ddee  ssuuss  mmuussllooss..  PPeerroo  eell  rraassggoo  mmááss  llllaammaattiivvoo  ddee  ssuu  ppeerrssoonnaa  ssoonn  ssuuss  oojjooss,,  
oossccuurrooss  yy  vviivvaacceess  ddoottaaddooss  ddee  uunn  eexxttrraaññoo  ppooddeerr  ddee  aattrraacccciióónn..  
  
          EEnnttrraammooss  jjuunnttooss  eenn  eell  ssaallóónn..  AAnnaa  ccoorrrriióó  llaass  ccoorrttiinnaass  ppaarraa  aammoorrttiigguuaarr  llaa  lluuzz..  
JJuuddiitthh  ssee  ddeejjóó  ccaaeerr  eenn  eell  ssooffáá  ccoonn  bbrruussqquueeddaadd  yy  ssoollttóó  uunnaa  llaaccóónniiccaa  ccaarrccaajjaaddaa  
ppaarraa  eessccoonnddeerr  ssuu  tteemmoorr..  MMee  qquuiittéé  llaa  cchhaaqquueettaa  yy  mmee  aacceerrqquuéé  hhaassttaa  eellllaa..  
  
          --  TTrraannqquuiillaa,,  nnoo  vvaa  aa  ssuucceeddeerrttee  nnaaddaa  --llee  eessppeettéé--..  
  
          --NNoo  tteennggoo  mmiieeddoo  aa  llaa  hhiippnnoossiiss  --mmee  ddiijjoo--  ssiinnoo  aa  lloo  qquuee  ppuueeddee  ssaalliirr  eenn  eellllaa..  
  
          --CCoommpprreennddoo  --rreessppoonnddíí--..  ¿¿EEssttááss  pprreeppaarraaddaa??  
  
          JJuuddiitthh  aassiinnttiióó  ccoonn  llaa  ccaabbeezzaa  mmiieennttrraass  AAnnaa  ssoosstteennííaa  llaa  ggrraabbaaddoorraa  yy  ssee  ddeejjaabbaa  
ccaaeerr  ccoonn  aaggrraaddoo  eenn  uunnaa  ccoonnffoorrttaabbllee  ssiillllaa..  
  
          --MMíírraammee  ffííjjaammeennttee  aa  llooss  oojjooss  --llee  oorrddeennéé--..  SSiieennttee  ccoommoo  ttuuss  ppáárrppaaddooss  ppeessaann  
......  
  
          MMii  vvoozz  ffuuee  aaddqquuiirriieennddoo  uunn  rriittmmoo  aaccoommppaassaaddoo  yy  mmoonnóóttoonnoo  yy  llaass  
eexxttrreemmiiddaaddeess  ddee  JJuuddiitthh  ffuueerroonn  rreellaajjáánnddoossee  lleennttaammeennttee..  
  
          --TTee  ppeessaann  llooss  ppáárrppaaddooss..  TTiieenneess  ssuueeññoo  ......,,  aahhoorraa  eemmppeezzaarréé  aa  ccoonnttaarr  hhaacciiaa  
aattrrááss,,  ddee  ttrreeiinnttaa  aa  uunnoo..  CCuuaannddoo  yyoo  ddiiggaa  uunnoo,,  ttuuss  oojjooss  ssee  cceerrrraarráánn  ppoorr  ccoommpplleettoo  
yy  qquueeddaarrááss  ssuummiiddaa  eenn  uunn  ssuueeññoo  pprrooffuunnddoo  ......  vveeiinnttiinnuueevvee,,  ttuuss  oojjooss  ssee  cciieerrrraann  ......  
vveeiinnttiioocchhoo  ......    
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          CCuuaannddoo  llaa  ccuueennttaa  lllleeggóó  aall  ddiieezz,,  JJuuddiitthh  eessttaabbaa  ssuummiiddaa  eenn  uunn  dduullccee  ssuueeññoo..  
AAnnaa  mmiirraabbaa  ppeerrpplleejjaa  llaa  eesscceennaa;;  eell  ssiilleenncciioo  eerraa  ttaall  qquuee  ppooddííaa  eessccuucchhaarrssee,,  ssiinn  
ddiiffiiccuullttaadd,,  llaa  rreessppiirraacciióónn  rreegguullaarr  yy  ppaauussaaddaa  ddee  nnuueessttrraa  pprroottaaggoonniissttaa..  
  
          --AAhhoorraa  dduueerrmmee  pprrooffuunnddaammeennttee  --llee  oorrddeennaabbaa  mmii  vvoozz  ssuussuurrrraannttee--  ssóólloo  ppuueeddeess  
eessccuucchhaarr  mmiiss  ppaallaabbrraass..    
  
          YY  aa  ccoonnttiinnuuaacciióónn,,  aaññaaddíí,,  ttrraattaannddoo  ddee  aacceerrccaarrmmee  aa  ssuu  iinnccoonnsscciieennttee::  
  
          --QQuuiieerroo  qquuee  vvaayyaass  aa  uunn  mmoommeennttoo  mmuuyy  ffeelliizz  ddee  ttuu  vviiddaa..  
  
          JJuuddiitthh  eemmppeezzóó  aa  ssoonnrreeíírr  yy  AAnnaa  ddeessppllaazzóó  ssuu  mmiirraaddaa  hhaacciiaa  mmii::  
  
          --¿¿QQuuéé  eessttááss  hhaacciieennddoo??  --iinntteerrrroogguuéé..  YY  eemmppeezzóó  aa  rreellaattaarrnnooss  ccoonn  ddiiffiiccuullttaadd  
uunnaa  aannééccddoottaa  vviivviiddaa  eenn  eell  hhoossppiittaall  ddoonnddee  ttrraabbaajjaa..  
  
          --AAhhoorraa  --llee  ddiijjee--  qquuiieerroo  qquuee  rreettrroocceeddaass  hhaassttaa  eell  ddiieecciissééiiss  ddee  jjuunniioo  ddee  11999900..  
HHaass  ddeejjaaddoo  aa  llooss  nniiññooss  eenn  eell  ccoolleeggiioo..  VViiaajjaass  ppoorr  llaa  aauuttooppiissttaa,,  ¿¿lloo  rreeccuueerrddaass??  
  
          --SSíí  --ddiijjoo  ccoonn  vvoozz  gguuttuurraall--..    
  
          --AAll  ssaalliirr  ddee  llaa  aauuttooppiissttaa  --aaññaaddoo--  vveess  mmuucchhaa  nniieebbllaa,,  ¿¿ttee  mmeetteess  ddeennttrroo??  
  
          --NNoo  --ssuussuurrrraa  tteemmeerroossaa..  
  
          --¿¿QQuuéé  ooccuurrrree??  --pprreegguunnttoo..  
  
          --VVeeoo  uunn  hhaazz  ddee  lluuzz  mmuuyy  ggrraannddee  ssoobbrree  eell  ccoocchhee  ......  ¿¿QQuuéé  ppaassaa??  ......  
  
          --CCoonnttiinnúúaa,,  ¿¿qquuéé  ssuucceeddee??  --ddeemmaannddoo  aannssiioossoo..  
  
          --NNoo  lloo  sséé,,  eess  ccoommoo  ssii  aallggoo  mmee  lllleevvaarraa  hhaacciiaa  aarrrriibbaa,,  ccoommoo  ssii  ssuubbiieerraass  eenn  uunn  
aasscceennssoorr,,  mmuuyy  rrááppiiddoo..  EEll  vvoollaannttee  --ccoonnttiinnúúaa--  ggiirraa,,  ppeerroo  eell  ccoocchhee  nnoo  vvaa  ppaarraa  
aaddeellaannttee..    
  
          --¿¿HHaacciiaa  ddóónnddee  vvaa  eell  ccoocchhee??..  
  
          --AArrrriibbaa  ......  ((SSuussppiirrooss))  EEssttooyy  eexxttrraaññaaddaa  ......  
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          --¿¿DDóónnddee  eessttááss??  
  
          --SSiiggoo  eessttaannddoo  eenn  eell  ccoocchhee,,  ppeerroo  ddeennttrroo  ddee  uunnaa  hhaabbiittaacciióónn  cciirrccuullaarr6666  mmuuyy  
ggrraannddee......  EEnn  eell  ccoocchhee  hhaayy  uunnaa  lluuzz  mmuuyy  bbllaannccaa,,  mmuuyy  iinntteennssaa..  ¿¿QQuuéé  ppaassaa??  
¿¿QQuuiiéénn  eessttáá  mmoovviieennddoo  eell  ccoocchhee??  ......  
  
          --¿¿SSee  bbaallaanncceeaa??  --iinntteerrrruummppíí..  
  
          --SSíí,,  nnoo  ppuueeddoo  vveerr  qquuiieenn  mmuueevvee  eell  ccoocchhee,,  tteennggoo  mmuucchhoo  mmiieeddoo,,  nnoo  sséé  lloo  qquuee  
ppaassaa..  
  
          PPaarraa  ttrraattaarr  ddee  ccaallmmaarrllaa  bbuussqquuéé  sseennttiimmiieennttooss  ppoossiittiivvooss  qquuee  iinnvvoolluuccrraarraann  aa  ssuu  
iinnccoonnsscciieennttee..  EEll  iinntteennttoo  ffuuee  vvaannoo..  LLaa  vviivveezzaa  ddee  llooss  rreeccuueerrddooss  iibbaa  iinn  ccrreesscceennddoo  
yy  ccoonn  eellllooss  ccrruuddeezzaa  yy  llllaannttoo..  
  
          --¿¿QQuuéé  eess??--  ssoolllloozzaabbaa--  ¿¿QQuuéé  eess  DDiiooss  mmííoo??!!  ¿¿QQuuéé  eess  eessoo??......  
  
          --¿¿QQuuéé  ffoorrmmaa  ttiieennee  eessoo??  --iinntteerrrruummppíí--  ¿¿eess  oottrroo  ccoocchhee??  
  
          --NNoo--  rreessppoonnddiióó  jjaaddeeaannttee..  
  
          --¿¿SSee  ttrraattaa  ddee  mmááss  lluuzz??  
  
          --NNoo,,  eess  uunnaa  ffoorrmmaa,,  bbaajjaa......ssiimmpplleemmeennttee  aassoommaa  ppoorr  eenncciimmaa  ddeell    ccaappóó  ddeell  
ccoocchhee......¡¡QQuuiieerroo  qquuee  ssee  vvaayyaa!!,,  mmee  mmiirraa......  
  
          --¿¿CCóómmoo  ssoonn  ssuuss  oojjooss??  
  
          --NNoo  qquuiieerroo  ssaabbeerr  nnaaddaa  ddee  ""eessoo"",,  qquuiieerroo  qquuee  ssee  vvaayyaa..  
  
          --¿¿TTee  hhaa  hheecchhoo  aallggoo??  
  
          --SSóólloo  mmee  mmiirraa  ccoonn  eessooss  oojjooss  pprrooffuunnddooss..  
  
          --¿¿EEssttaass  ttooddaavvííaa  ddeennttrroo  ddeell  ccoocchhee??  
  
          --SSii......--rreessppoonnddiióó  ssuussuurrrraannttee..  

                                                                                                                      
6666  EEll  ccaalliiffiiccaattiivvoo  ddee  cciirrccuullaarr  ppeessee  aa  sseerr  iinncclluuííddoo  aahhoorraa  eenn  eell  rreellaattoo,,  nnoo  ffuuee  iinncclluuííddoo  ppoorr  llaa  tteessttiiggoo  hhaassttaa  llaa  
sseegguunnddaa  sseessiióónn  ddee  hhiippnnoossiiss,,  eeffeeccttuuaaddaa  eell  2277//77//9911  eenn  MMaattaaddeeppeerraa  ((BBaarrcceelloonnaa))..  
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          --¿¿EEssttáá  ppaarraaddoo??  
  
          --SSíí  
  
          --¿¿CCóómmoo  ssee  hhaa  ppaarraaddoo??  --iinnssiissttíí..  
  
          --NNoo  lloo  sséé,,  ttaammppooccoo  sséé  qquuéé  hhaaggoo  yyoo  aaqquuíí..  
  
          JJuuddiitthh  eemmppeezzóó  eennttoonncceess  aa  tteemmbbllaarr  yy  aa  ccoonnvvuullssiioonnaarrssee..  AAnnaa  mmee  mmiirraabbaa  
aassuussttaaddaa  yy  ccoonn  uunn  aaddeemmáánn  ttrraattéé  ddee  ttrraannqquuiilliizzaarrllaa..  
  
          --¿¿TTiieenneess  mmiieeddoo??  --ppeerrssiissttíí  eenn  eell  iinntteerrrrooggaattoorriioo..  
  
          --SSii,,  mmuucchhoo..  TTeennggoo  ffrrííoo......QQuuiieerroo  qquuee  ssee  vvaayyaa,,  nnoo  sséé  ppoorrqquuee  ttiieennee  qquuee  
mmiirraarrmmee  aassíí..  
  
          --¿¿CCóómmoo  ttee  mmiirraa??  
  
          --EEss  ccoommoo  uunnaa  mmeezzccllaa  ddee......  ooddiioo  yy......  ccoommoo  ssii  ssee  bbuurrllaarraa..  NNoo  mmee  ddiiccee  nnaaddaa  
ssóólloo  mmee  mmiirraa..  
  
          --BBuueennoo,,  rreelláájjaattee......  
  
          --SSee  hhaann  aabbiieerrttoo  ddooss  ppuueerrttaass,,  ¿¿ddee  ddóónnddee  hhaann  ssaalliiddoo  eessaass  ppuueerrttaass??  ......  ¿¿QQuuéé  
hhaaggoo  yyoo  aaqquuíí??  ¡¡DDiiooss  mmííoo!!  ......  ((llaarrggaa  ppaauussaa))  ¡¡HHaayy  mmááss!!  --ggrriittóó--  ¡¡DDiiooss  mmííoo!!  ......  
    
          --¿¿PPoorr  qquuéé  ssiieenntteess  mmiieeddoo??  --mmee  aapprreessuurréé  aa  pprreegguunnttaarr--  ¿¿SSoonn  mmuucchhooss??  --aaññaaddíí..  
  
          --SSee  eessttáá  aabbrriieennddoo  uunnaa  ppuueerrttaa  mmuuyy  ggrraannddee,,  eess  ccoommoo  ssii  eellllooss  lloo  lllleevvaarraann,,  ppeerroo  
nnoo  eessttáánn  aaqquuíí  eenn  eell  ccoocchhee,,  nnoo  ppuueeddoo  hhaacceerr  nnaaddaa,,  nnoo  ppuueeddoo  mmoovveerrmmee..  
  
          --¿¿CCóómmoo  eess  eessaa  sseennssaacciióónn??  --pprreegguunnttéé..  
  
          --EEss  ccoommoo  ssii  eessttuuvviieerraa  iinnmmeerrssaa  eenn  hhiieelloo..  
  
          EEnn  aaqquueell  pprreecciissoo  iinnssttaannttee  JJuuddiitthh  eemmppeezzóó  aa  tteemmbbllaarr  ccoommoo  ssii,,  eeffeeccttiivvaammeennttee,,  
eessttuuvviieerraa  hheellaaddaa..  EEnn  ssuu  ccaarraa  ppooddííaa  ddiissttiinngguuiirrssee  ccoonn  ccllaarriiddaadd  uunnaa  eexxpprreessiióónn  ddee  
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tteerrrroorr..  BBaajjoo  nnuueessttrraa  aatteennttaa  oobbsseerrvvaacciióónn  nnuueessttrraa  iinnssóólliittaa  pprroottaaggoonniissttaa  ccoonnttiinnuuóó  
eenn  llooss  ssiigguuiieenntteess  tteerrmmiinnooss  llaa  ddeessccrriippcciióónn  ddee  ssuu  eexxppeerriieenncciiaa..  
  
          --EEssttáánn  aallrreeddeeddoorr  ddeell  ccoocchhee,,  ssee  rrííeenn,,  ppeerroo  nnoo  ccoonn  llaa  bbooccaa......  ¿¿EEssoo  qquuéé  eess??  EEss  
mmááss  ggrraannddee  qquuee  llooss  oottrrooss  yy  mmee  ddaa  mmááss  mmiieeddoo..  
  
          --¿¿TTaammbbiiéénn  ttiieennee  llooss  oojjooss  ""pprrooffuunnddooss""  ccoommoo  llooss  oottrrooss??  
  
          --MMuucchhoo  mmááss,,  eess  hhoorrrriibbllee..  
  
          --¿¿CCóómmoo  eess??  
  
          --EEss  aallttoo  --rreessppoonnddiióó  eessccuueettaammeennttee..  
  
          --¿¿TTiieennee  ppeelloo??  
  
          --NNoo..  
  
          --YY  ssuu  ccaabbeezzaa,,  ¿¿eess  nnoorrmmaall??  
  
          --NNoo,,  ssee  ppaarreeccee  aa  uunn  hhoommbbrree  ppeerroo  eess  hhoorrrriibbllee..  
  
          --¿¿PPoorr  qquuéé??  
  
          --SSuu  ccaarraa,,  ppaarreeccee  ......  ppaarreeccee  ......  yy  llooss  oojjooss  ......  nnoo  eess  ppoossiibbllee..  
  
          --¿¿BBaajjaass  ddeell  ccoocchhee??  
  
          --MMee  hhaann  bbaajjaaddoo,,  mmee  hhaann  ccooggiiddoo  eennttrree  ttooddooss,,  mmee  lllleevvaann  eenn  uunnaa  ccaammiillllaa..  
  
          JJuuddiitthh  eemmppeezzóó  aa  mmoovveerr  llaa  ccaabbeezzaa  aall  ttiieemmppoo  qquuee  ssoolllloozzaabbaa  ddee  iimmppootteenncciiaa  
aannttee  llooss  rreeccuueerrddooss  qquuee  ssuu  mmeennttee  iibbaa  rreessccaattaannddoo..  
  
          --¿¿QQuuéé  eessttááss  vviieennddoo,,  JJuuddiitthh??--  pprreegguunnttéé  ddee  nnuueevvoo..  
  
          --EEss  uunn  ppaassiilllloo  mmuuyy  llaarrggoo,,  lllleennoo  ddee  lluucceess,,  ssoonn  hheexxaaggoonnaalleess,,  mmee  lllleevvaann  ......  
PPeerroo  eessee  sseerr  eessttáá  aahhíí  mmiirráánnddoommee,,  nnoo  ssee  aa  ddóónnddee  mmee  lllleevvaann..  
  
          --EEssee  ppaassiilllloo,,  ¿¿eess  mmááss  llaarrggoo  qquuee  eell  ddeell  hhoossppiittaall  ddoonnddee  ttrraabbaajjaass??  
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          --NNoo,,  hhaayy  uunnaa  ppuueerrttaa  aall  ffoonnddoo,,  eess  rreeddoonnddaa,,  ggrriiss,,  yy  ssee  aabbrree  yy  ssee  cciieerrrraa  aa  llooss  
llaaddooss..  
  
          --¿¿VVeess  aallggoo  eenn  eessaa  ppuueerrttaa??  
  
          --EEssttaammooss  lllleeggaannddoo  aa  eellllaa  --mmee  ddiijjoo  ccoonn  ttoonnoo  ddee  pprreeooccuuppaacciióónn..  
  
          --¿¿LLlleeggaass  aa  oottrraa  eessttaanncciiaa??  
  
          --SSíí  --aassiinnttiióó..  
  
          --¿¿CCóómmoo  eess??  
  
          --NNoo  hhaayy  nnaaddaa  --ddiijjoo  ssoorrpprreennddiiddaa..  DDee  rreeppeennttee,,  JJuuddiitthh  ppuussoo  uunnaa  eexxpprreessiióónn  
hhoossccaa  eenn  ssuu  ccaarraa  yy  eexxccllaammóó::  EEssttáá  ddiicciiéénnddoommee  aallggoo  ......  
  
          --¿¿QQuuéé??  --pprreegguunnttéé  aannssiioossoo..  
  
          --QQuuee  nnoo  tteennggaa  mmiieeddoo  --ddiijjoo  aabbaattiiddaa..  
  
          --¿¿TTee  lloo  hhaa  ddiicchhoo  ccoonn  ssuu  vvoozz??  
  
          --NNoo  ttiieennee  bbooccaa..  
  
          EEnn  mmuucchhooss  ccaassooss,,  eell  iinntteerrccaammbbiioo  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  eennttrree  llooss  ssuuppuueessttooss  
eexxttrraatteerrrreessttrreess  yy  eell  aabbdduucciiddoo  ssee  pprroodduuccee  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  tteelleeppaattííaa,,  uunnaa  ffaaccuullttaadd  
qquuee  mmuucchhaass  ppeerrssoonnaass  hhaann  ddeessaarrrroollllaaddoo  yy  qquuee,,  pprroocceeddeennttee  ddee  llaa  ppaarraappssiiccoollooggííaa,,  
hhaa  ssiiddoo  iinnccoorrppoorraaddaa  aall  ffoollkklloorree  ddee  llaass  mmooddeerrnnaass  aabbdduucccciioonneess..  
  
          --¿¿YY  ccóómmoo  ttee  lloo  hhaa  ddiicchhoo??  
  
          --NNoo  lloo  sséé..  
  
          --PPeerroo  ttúú  llee  eennttiieennddeess..  
  
          --SSíí..  HHaa  eennttrraaddoo  oottrroo,,  ppaarreeccee  ......  EEssttooyy  mmááss  ttrraannqquuiillaa  ......  
  
          --¿¿CCóómmoo  eess  eessttee??--  llee  pprreegguunnttoo..  
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          --LLlleevvaa  uunn  mmoonnoo  rroojjoo..--  sseenntteenncciiaa..  
  
          --¿¿DDiissttiinngguueess  aallggúúnn  eemmbblleemmaa??  
  
          --NNoo..  
  
          --¿¿CCóómmoo  ssoonn  ssuuss  mmaannooss??  
  
          --llaarrggaass--  ssuussuurrrróó,,  --ttiieennee  ccuuaattrroo  ddeeddooss  llaarrggooss..  
  
          JJuuddiitthh  ddee  pprroonnttoo  eemmppeezzóó  ddee  nnuueevvoo  aa  iinnqquuiieettaarrssee,,  aa  ccoonnvvuullssiioonnaarrssee..  AAnnaa  nnoo  
ssaallííaa  ddee  ssuu  aassoommbbrroo,,  nnoo  ppooddííaa  nnii  iimmaaggiinnaarr  qquuee  aaqquueelllloo  ppooddííaa  eessttaarr  ssuucceeddiieennddoo  
rreeaallmmeennttee..  TTrraass  uunnooss  sseegguunnddooss,,  nnuueessttrraa  tteessttiiggoo  eemmppeezzóó  aa  ddeessccrriibbiirr  llooss  oobbjjeettooss,,  
qquuee  eenn  pprriinncciippiioo  nnoo  ddiissttiinngguuííaa,,  yy  qquuee,,  ssiinn  eemmbbaarrggoo,,  ssee  hhaallllaabbaann  eenn  llaa  eexxttrraaññaa  
hhaabbiittaacciióónn..  
  
          --PPaarreeccee  qquuee  hhaayy  oorrddeennaaddoorreess--  ddiijjoo  dduubbiittaattiivvaa  --ttiieenneenn  tteeccllaass  ppeerroo  ssoonn  mmááss  
ggrraannddeess  ddee  lloo  nnoorrmmaall..  
  
          --¿¿SSiigguueess  eessttiirraaddaa  eenn  eessaa  ccaammiillllaa??--  pprreegguunnttoo  ccoonn  mmaallaa  iinntteenncciióónn  ppaarraa  iinnttuuiirr  
ssuu  eejjee  ddee  oobbsseerrvvaacciióónn..  
  
          --SSíí..  
  
          --EEnnttoonncceess,,  ¿¿CCóómmoo  ddiissttiinngguueess  llooss  oorrddeennaaddoorreess??  
  
          --PPoorrqquuee  eessttáánn  mmááss  aallttooss  qquuee  yyoo--  eexxpplliiccaa..  
  
          AA  ccoonnttiinnuuaacciióónn  ddeessccrriibbee  bbaallbbuucceeaannttee  ccoommoo  uunnoo  ddee  eessttooss  sseerreess  ssee  aapprrooxxiimmaa  
aa  eellllaa  yy  eemmppiieezzaa  aa  aatteerrrroorriizzaarrllaa......  
  
          --¡¡UUnn  ccaassccoo!!--  ggrriittaa  ddeessaaffoorraaddaammeennttee  --¡¡YYoo  nnoo  mmee  lloo  qquuiieerroo  ppoonneerr,,  nnoo  ppuueeddoo  
mmoovveerrmmee!!6677..    

                                                                                                                      
6677  EEll  tteessttiimmoonniioo  ddee  JJuuddiitthh  ttiieennee  eexxttrraaññaass  aannaallooggííaass  ccoonn  eell  ccaassoo  ddee  oottrroo  aabbdduucciiddoo  ccaannaarriioo,,  FFrraanncciissccoo  PPaaddrróónn  aa  
llaa  ssaazzóónn  llooccuuttoorr  ddee  rraaddiioo  yy  ppuubblliicciissttaa  qquuee,,  jjuunnttoo  aa  uunn  nnuuttrriiddoo  ggrruuppoo  ddee  aammiiggooss,,  lllleevvaabbaann  aa  ccaabboo,,  aall  iigguuaall  qquuee  
nnuueessttrraa  pprroottaaggoonniissttaa,,  eexxppeerriieenncciiaass  ddee  ccoonnttaaccttoo  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  OOUUII--JJAA..  LLaa  eexxppeerriieenncciiaa  ttuuvvoo  lluuggaarr  eell  99  ddee  jjuunniioo  
ddee  11997755  eenn  llaa  PPllaayyaa  ddee  llaa  TTeejjiittaa  ((TTeenneerriiffee))..  LLaa  llaagguunnaa  ddee  3355  mmiinnuuttooss  ffuuee  rreessuueellttaa  aa  ttrraavvééss  ddee  llaass  hhiippnnoossiiss  
eeffeeccttuuaaddaass  ppoorr  eell  ffiinnllaannddééss  DDrr..  PPeennttttyy  RRaaaassttee  ddeemmoossttrraannddoo  qquuee  JJoosséé  MMaannuueell  SSaannttooss,,  FFrraanncciissccoo  PPaaddrróónn  yy  
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          EEssttee  ffuuee  uunnoo  ddee  llooss  iinnssttaanntteess  ddee  mmaayyoorr  tteennssiióónn  eenn  llaa  sseessiióónn,,  JJuuddiitthh  
rreeaallmmeennttee  ccoonn  eell  hhaabbllaa  ddeessggaarrrraaddaa  yy  eennttrree  ssoolllloozzooss  sseegguuííaa  rreevviivviieennddoo  aaqquueelllloo  
qquuee  ppeerrmmaanneeccííaa  ooccuullttoo  eenn  lloo  mmááss  íínnttiimmoo  ddee  ssuu  mmeennttee..  
  
          --VVaammooss  rreellaajjaattee,,  ttóómmaattee  eell  ttiieemmppoo  qquuee  nneecceessiitteess......  
  
          --HHaann  qquuiittaaddoo  llaa  ppaarrttee  ddee  aattrrááss  ddee  llaa  ccaammiillllaa--  ddiijjoo  ddee  ffoorrmmaa  mmááss  ttrraannqquuiillaa  
ttrraass  uunnooss  sseegguunnddooss  ddee  tteennssoo  ssiilleenncciioo..  
  
          --YY  qquuéé  ooccuurrrree  aahhoorraa......  
  
          --TTeennggoo  llaa  ccaabbeezzaa  ccoollggaannddoo......¡¡NNoo  qquuiieerroo  qquuee  mmee  ttooqquuee!!......TTeennggoo  mmuucchhoo  
ccaalloorr......SSiieennttoo  ccoommoo  ssii  mmee  ffuueerraa  aa  ddeessmmaayyaarr..  
  
          --¿¿TTiieenneess  ppuueessttoo  eell  ccaassccoo??  --pprreegguunnttoo  ccoonn  rraappiiddeezz  
  
          JJuuddiitthh  aassiinnttiióó  ccoonn  iinnnnaattuurraall  qquuiieettuudd..  
  
          --DDeessccrrííbbeemmee  eessee  ccaassccoo..  
  
          --EEss  ddee  ccoolloorr  rroojjoo,,  yy  aallaarrggaaddoo  ccoommoo  eell  ggoorrrroo  ddeell  PPaappaa..  TTiieennee  uunnooss  ccaabblleess  --
ccoonnttiinnúúaa--  qquuee  ssaalleenn  ddee  llaa  ppaarrttee  bbaajjaa,,  ssoonn  ccoommoo  llooss  eelleeccttrrooddooss..  ((llóóggiiccaammeennttee  
JJuuddiitthh  aassoocciiaabbaa  mmuucchhaass  ccoossaass  ccoonn  llooss  mmaatteerriiaalleess  qquuee  eellllaa  uuttiilliizzaa  eenn  eell  
hhoossppiittaall))..  
  
          --¿¿DDóónnddee  eessttáánn  ccoonneeccttaaddooss  llooss  eelleeccttrrooddooss??  
  
          --EEnn  eell  ppeecchhoo..  EEssttooss  eelleeccttrrooddooss  --eexxpplliiccaa--  vvaann  aa  ccoonnttrroollaarr  mmii  ffrreeccuueenncciiaa  
ccaarrddííaaccaa..  
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
EEmmiilliioo  BBoouurrggoonn  ffuueerroonn  lllleevvaaddooss  aa  bboorrddoo  ddee  uunnaa  nnaavvee  ddoonnddee  ssee  lleess  ccoollooccóó  uunn  ccaassccoo  ddeell  qquuee  ssaallííaann  2233  
ccaabblleess..((BBeenniitteezz,,  JJuuaann  JJoosséé..""110000..000000  KKmm  ttrraass  llooss  OOVVNNII""..  PPaagg  222277..  PPllaazzaa  &&  JJaannééss    EEnneerroo  11997788))..  
          EEll  ddaattoo  ddeell  ccaassccoo,,  ssiinn  eemmbbaarrggoo,,  nnoo  eess  ppaattrriimmoonniioo  eexxcclluussiivvoo  ddee  llooss  ccaassooss  ccaannaarriiooss..  EEll  88  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  
11997788,,  FFoorrttuunnaattoo  ZZaannffrreettttaa,,  uunn  vviiggiillaannttee  jjuurraaddoo  qquuee  eeffeeccttuuaabbaa  ssuu  rroonnddaa  eenn  llaa  zzoonnaa  ddee  TToorrrriigglliiaa  ((IIttaalliiaa))  ffuuee  
sseeccuueessttrraaddoo  ppoorr  llooss  ooccuuppaanntteess  ddee  uunn  OOVVNNII..  EEll  ccoonntteenniiddoo  ddee  llaass  hhiippnnoossiiss,,  eeffeeccttuuaaddaass  ppoorr  eell  DDrr..  MMoorreettttii,,  qquuee  
iinncclluussoo  ffuueerroonn  eemmiittiiddaass  ppoorr  llaa  RRAAII,,  gguuaarrddaa  iinnssóólliittaass  ccoonnccoommiittaanncciiaass  ccoonn  eell  eeppiissooddiioo  rreellaattaaddoo  ppoorr  JJuuddiitthh..  NNoo  
ssóólloo  ppoorr  eell  hheecchhoo  ddee  llaa  ccoollooccaacciióónn  ddeell  ccaassccoo,,  ssiinnoo  ppoorr  oottrrooss  ddeettaalllleess,,  ttaalleess  ccoommoo  eell  mmoovviimmiieennttoo  ddeell  vvoollaannttee  
mmiieennttrraass  eerraa  ssuubbiiddoo  ppoorr  eell  hhaazz  ddee  lluuzz,,  oo  llaa  eessppeessaa  nniieebbllaa  ccoonn  llaa  qquuee  ttoommóó  iinniicciiaallmmeennttee  ccoonnttaaccttoo..  AAssiimmiissmmoo  
ZZaannffrreettttaa  rreellaattaa  ppaassaarr  mmuucchhoo  ccaalloorr  mmiieennttrraass  ttiieennee  lluuggaarr  llaa  eexxppeerriieenncciiaa..  ((DDii  SStteeffaannoo,,  RRiinnoo..  ""LLuuccii  nneellllaa  NNoottttee..  
UUffoo::  iill  ccaassoo  ZZaannffrreettttaa""  PPaagg  4411..  EEdd  AAllkkaaeesstt,,  GGéénnoovvaa  11998844))  
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          --¿¿QQuuéé  ooccuurrrree  aa  ccoonnttiinnuuaacciióónn??  
  
          --MMee  mmoolleessttaa  llaa  ccaabbeezzaa......  uunnoo  ddee  llooss  mmoonniittoorreess  ddee  llooss  oorrddeennaaddoorreess,,  eessttáá  
rreeggiissttrraannddoo  llaass  oosscciillaacciioonneess  ccaarrddííaaccaass......  
  
          --¿¿EEss  uunnaa  llíínneeaa  qquuee  ssuubbee  yy  bbaajjaa??--  pprreegguunnttoo  iinnoocceennttee..  
  
          --SSíí..  ((llaarrggaa  ppaauussaa))  EEssccuucchhoo  uunn  zzuummbbiiddoo  ddeennttrroo  ddee  mmii  ccaabbeezzaa..  AAhhoorraa  --
pprroossiigguuee--  hhaann  eennttrraaddoo  oottrraa  ccaammiillllaa,,  nnoo  hhaayy  nnaaddiiee  eenn  eellllaa,,  llaa  ccoollooccaann  aall  llaaddoo  ddee  
llaa  mmiiaa......  VVuueellvvoo  aa  tteenneerr  ccaalloorr..  OOttrraa  vveezz  eessttáá  aahhíí  eessee  sseerr......  
  
          --¿¿QQuuéé  hhaaccee  aahhíí??  
  
          --LLlleevvaa  aallggoo  eenn  llaass  mmaannooss--  eexxpplliiccaa..  
  
          --DDeessccrriibbee  eessee  oobbjjeettoo..  
  
          --EEss  uunnaa  vvaarriillllaa  mmeettáálliiccaa,,......  aahhoorraa  ssee  vvaann  ttooddooss  llooss  ""bbaajjiittooss""  yy  ssee  qquueeddaa  eell  
aallttoo,,  eess  ccoommoo  uunn  eessqquueelleettoo,,  ccoommoo  ssii  ssóólloo  ttuuvviieerraa  ppiieell  yy  hhuueessooss..  
  
          --¿¿EEssttáá  hhaacciieennddoo  aallggoo  ccoonn  llaa  vvaarriillllaa??--  ddeemmaannddoo  aannssiioossoo..  
  
          --NNoo  ppuueeddoo  vveerrlloo,,  eessttáá  vvuueellttoo  ddee  eessppaallddaass......  AAhhoorraa  eennttrraa  oottrroo..  AAmmbbooss  ssee  
aacceerrccaann,,  ssee  iinncclliinnaann  hhaacciiaa  mmíí,,  mmee  eessttáánn  qquuiittaannddoo  eell  ccaassccoo..  VVaann  aa  llaa  vviittrriinnaa  
ddoonnddee  eessttaabbaa  eell  ccaassccoo,,  aahhoorraa  hhaayy  mmááss  ccoossaass,,  nnoo  sséé  ccoommoo  lloo  hhaacceenn......  NNoo  ppuueeddoo  
vveerrlloo  bbiieenn,,  eessttáá  uunn  ppooccoo  aalleejjaaddoo,,  ppaarreeccee  iinnssttrruummeennttaall..            
  
          --¿¿QQuuéé  ooccuurrrree  aahhoorraa??  
  
          --LLooss  ddooss  ttiieenneenn  uunnaa  vvaarriillllaa  eenn  llaa  mmaannoo,,  ttiieennee  uunnaa  bboolliittaa  eenn  llaa  ppaarrttee  ssuuppeerriioorr,,  
ppaarreeccee  qquuee  bbrriillllaa..  
  
          UUnnaa  llaarrggaa  ppaauussaa  mmoottiivvóó  uunnaa  nnuueevvaa  ssiittuuaacciióónn  ddee  tteennssiióónn..  AAnnaa  mmee  mmiirraabbaa  
iimmppootteennttee  yy  rreevvoollvviiéénnddoossee  eenn  llaa  ssiillllaa  ffiijjóó  ddee  nnuueevvoo  llaa  mmiirraaddaa  eenn  eell  rroossttrroo  ddee  ssuu  
aammiiggaa..              
  
          --CCoonn  llaass  vvaarriillllaass  --eexxpplliiccaa  aall  ffiinn--  bbaajjaann  ddee  aarrrriibbaa  uunnaa  eessppeecciiee  ddee  rreelloojj..  NNoo  eess  
uunn  rreelloojj  --aaññaaddee--  ppeerroo  ssee  llee  ppaarreeccee..  ¿¿QQuuéé  sseerráá??......eessttáá  ddiivviiddiiddoo  ccoommoo  uunnaa  eessffeerraa  
ddee  rreelloojj,,  ppeerroo  nnoo  sséé  lloo  qquuee  eess..  
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          --EEssttooss  sseerreess,,  ¿¿ddóónnddee  eessttáánn,,  uunnoo  aa  ccaaddaa  llaaddoo??  
  
          --SSíí,,  yy  ssee  mmuueevveenn  aall  uunnííssoonnoo..    
  
          --CCuuéénnttaannooss  qquuéé  ooccuurrrree  aa  ccoonnttiinnuuaacciióónn..  
  
          --NNoo  vveeoo  nnaaddaa,,  llaa  hhaabbiittaacciióónn  ssee  hhaa  oossccuurreecciiddoo..  SSóólloo  hhaayy  uunnaa  ppeeqquueeññaa  
ffoossffoorreesscceenncciiaa..  EEssee  oobbjjeettoo  ssee  mmuueevvee  ddee  ppiieess  aa  ccaabbeezzaa  aa  ppooccooss  cceennttíímmeettrrooss  ddee  
mmii  ccuueerrppoo..  
  
          LLaa  vveerrddaadd  eess  qquuee  lloo  qquuee  nnuueessttrraa  tteessttiiggoo  eessttaabbaa  ddeessccrriibbiieennddoo  ppaarreeccííaa,,  eenn  
rreeaalliiddaadd,,  uunn  eessccaanneerr..  DDuurraannttee  aallgguunnooss  mmiinnuuttooss  ssiigguuiióó  rreellaattaannddoo  aassppeeccttooss  ddee  eessaa  
""eexxpplloorraacciióónn""  yy    ddee  ccóómmoo  eessooss  sseerreess  vvoollvviieerroonn  aa  ccoollooccaarr  eell  ""rreelloojj""  eenn  ssuu  ssiittiioo  
ccoonn  llaa  aayyuuddaa  ddee  llaass  vvaarriillllaass..  
  
          --FFrreennttee  aa  mmíí  ppaassaann  uunnaass......  ddiiaappoossiittiivvaass  ddee  ffoorrmmaa  mmuuyy  rrááppiiddaa..--eexxpplliiccaa..  
  
          --¿¿RReettiieenneess  aallgguunnaa  iimmaaggeenn??  
  
          --SSíí,,  eess  ccoommoo  uunn  hhaannggaarr  mmuuyy  ggrraannddee,,  ppaarreeccee  uunn  hhaannggaarr..  
  
          DDuurraannttee  aallgguunnooss  mmiinnuuttooss  mmááss  JJuuddiitthh  ddeessccrriibbiióó  vvaarriiaass  ""ddiiaappoossiittiivvaass""  mmááss..  
SSuu  rreessppiirraacciióónn  yy  ssuu  rriittmmoo  ccaarrddiiaaccoo  ssee  eessttaabbiilliizzaarroonn..  SSuu  ssiigguuiieennttee  rreeccuueerrddoo  
aaccoonntteeccííaa  eenn  eell  lluuggaarr  ddoonnddee  aappaarreecciióó..  HHaabbííaa  ttrraannssccuurrrriiddoo  ccaassii  uunnaa  hhoorraa  yy  mmeeddiiaa  
ddeessddee  eell  iinniicciioo  ddee  llaa  sseessiióónn..  MMee  ddeessaabbrroocchhéé  uunnoo  ddee  llooss  bboottoonneess  ddee  llaa  ccaammiissaa  yy  
aa  ccoonnttiinnuuaacciióónn,,  vviieennddoo  qquuee  llooss  ddaattooss  eemmppeezzaabbaann  aa  sseerr  iinnssuussttaanncciiaalleess  eenn  lloo  
rreeffeerreennttee  aall  ccoonntteenniiddoo  ddeecciiddíí  ttrraassllaaddaarrllaa  eenn  eell  ttiieemmppoo..  
  
          --BBuueennoo,,  ttrraannqquuiillíízzaattee..  QQuuiieerroo  qquuee  ttee  rreellaajjeess  yy  qquuee  vviiaajjeess  ddee  nnuueevvoo  eenn  eell  
ttiieemmppoo..  QQuuiieerroo  qquuee  rreeccuueerrddeess  lloo  qquuee  ssuucceeddiióó  eenn  llaa  nnoocchhee  ddeell  1133  ddee  ffeebbrreerroo  ddee  
11999900,,  eell  mmiiéérrccoolleess  qquuee  vviissttee  uunnaa  lluuzz  eenn  ttuu  hhaabbiittaacciióónn  ......  
  
          --MMee  vvooyy  aa  lleevvaannttaarr  aa  vveerr  ddee  ddóónnddee  vviieennee  llaa  lluuzz  --rreeccuueerrddaa--    mmee  ddiirriijjoo  aa  llaa  
vveennttaannaa  ddee  llaa  hhaabbiittaacciióónn..  NNoo  hhaayy  ccoocchheess,,  nnoo  hhaayy  lluunnaa,,  ppeerroo  eennttoonncceess,,  ¿¿qquuéé  eess  
eessaa  lluuzz??..  ¡¡JJuuaann,,  JJuuaann,,  ddeessppiieerrttaa!!  ......  VVooyy  aa  vveerr  aa  llaa  oottrraa  vveennttaannaa  ((ssee  rreeffiieerree  aa  llaa  
hhaabbiittaacciióónn  ddee  llooss  nniiññooss))..  
  
          --¿¿SSiigguueess  vviieennddoo  llaa  lluuzz??  
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          --SSíí  --rreessppoonnddiióó--..  EEss  ccoommoo  uunnaa  bbuurrbbuujjaa,,  ggrraannddee  ......  ¿¿QQuuéé  eess  eessoo??  
  
          --¿¿QQuuéé??  
  
          --PPaarreeccee  qquuee  hhaayy  aallggoo  aall  llaaddoo  ddee  llaa  ppuueerrttaa,,  ccoommoo  llaa  ssoommbbrraa  ddee  uunn  nniiññoo..  EEss  
mmuuyy  ppeeqquueeññoo..  
  
          UUnnaa  sseennssaacciióónn  eexxttrraaññaa  rreeccoorrrriióó  ttooddoo  mmii  ccuueerrppoo  yy  eerriizzóó  mmii  vveelllloo  ppeennssaannddoo  
eenn  llaa  ffiigguurraa  qquuee  ppuuddee  vveerr  llaa  nnoocchhee  aanntteerriioorr..  ¿¿MMee  eessttaabbaa  vvoollvviieennddoo  llooccoo  oo  eessooss  
sseerreess  eexxiissttííaann  ddee  vveerrddaadd??,,  oo  ¿¿ttooddoo  eerraa  ffrruuttoo  ddee  nnuueessttrraa  mmeennttee,,  uunnaa  pprrooyyeecccciióónn,,  
uunnaa  nneecceessiiddaadd  iinntteerrnnaa??..    
  
          --¿¿PPuueeddeess  mmoovveerrttee??  
  
          --NNoo..  MMee  llllaammaa  --aaññaaddee--  yy  nnoo  ppuueeddoo  mmoovveerrmmee..  
  
          --EExxppeerriimmeennttaass  ppaazz  yy  ttrraannqquuiilliiddaadd..  NNoo  ooccuurrrree  nnaaddaa..  ¿¿TTee  hhaass  iiddoo  ccoonn  eessee  sseerr??  
  
          --SSíí,,  ppeerroo  nnoo  sséé  ccoommoo..  
  
          --¿¿AA  ddóónnddee??  
  
          --EEssttoo  eess  uunn  ssuueeññoo  ......  PPeerroo  tteennggoo  mmiieeddoo..  SSuubboo  llaass  eessccaalleerraass  --ccoonnttiinnuuaa--  yy  eenn  
llaa  tteerrrraazzaa  hhaayy  cciinnccoo  mmááss..  ¡¡TTooddooss  ccoonn  mmoonnoo  rroojjoo!!..  
  
          --¿¿CCóómmoo  ssoonn??  
  
          --TTiieenneenn  llaa  ccaabbeezzaa  ggrraannddee  yy  ttiieenneenn  ccaarraa  ddee  vviieejjoo..  LLooss  bbrraazzooss  --ddiiccee--  ssoonn  
ddeemmaassiiaaddoo  llaarrggooss  ppaarraa  lloo  ppeeqquueeññooss  qquuee  ssoonn..  QQuuee  ssuueeññoo  mmááss  ttoonnttoo......  --eexxpprreessaa  
ccoonn  eexxpprreessiióónn  ddee  ppeerrpplleejjiiddaadd..  
  
          --¿¿EEssoo  eess  uunn  ssuueeññoo??--  pprreegguunnttoo  mmiieennttrraass  mmee  mmeessoo  llaa  bbaarrbbiillllaa..  
  
          --QQuuéé  vvaa  aa  sseerr  ssiinnoo,,  mmee  ffuuii  aa  ddoorrmmiirr  hhaaccee  uunn  rraattoo  ¿¿nnoo??..  
  
          --¿¿DDóónnddee  eessttaass??--  pprreegguunnttéé  ddee  nnuueevvoo  
            
          JJuuddiitthh  eemmppeezzóó  ddee  nnuueevvoo  aa  aaggiittaarrssee  yy  ssuuss  oojjooss  vvoollvviieerroonn  aa  hhuummeeddeecceerrssee......  
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          --¡¡NNoo  lloo  sséé!!--  ccoonntteessttóó  aall  ffiinn  --qquuiieerroo  iirrmmee,,  qquuiieerroo  qquuee  mmee  ddeejjeenn......  
  
          --EEssttáá  bbiieenn,,  ttrraannqquuiillíízzaattee,,  lleennttaammeennttee  iirrááss  rreeggrreessaannddoo......  
  
          CCuuaannddoo  ssaalliióó  ddeell  ttrraannccee,,  JJuuddiitthh  ssee  sseennttííaa  eessttuuppeennddaammeennttee..  eerraa  ccoommoo  
ddeessppeerrttaarr  ddee  uunnaa  ssiieessttaa  pprrooffuunnddaa  yy  rreeppaarraaddoorraa..  SSee  iinnccoorrppoorróó,,  ddiibbuujjoo  uunnaa  
ssoonnrriissaa  yy  bboosstteezzóó  mmiieennttrraass  ssee  rreessttrreeggaabbaa  llooss  oojjooss..  
  
          --CCoonn  eell  ttiieemmppoo  --llee  ddiijjee--  iirrááss  rreeccoorrddaannddoo  eell  ccoonntteenniiddoo,,  ppeerroo  nneecceessiittaarreemmooss  
rreeaalliizzaarr  mmááss  sseessiioonneess..  
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CCAAPPIITTUULLOO  1133  
  
  

EESSTTAADDOOSS  AALLTTEERRAADDOOSS  DDEE  LLAA  CCOONNCCIIEENNCCIIAA  
  
  
  
          EEll  ddooccttoorr  MMaannuueell  SSáánncchheezz  eessttaabbaa  ddee  ppiiee  jjuunnttoo  aa  llaa  vveennttaannaa  ddee  ssuu  ddeessppaacchhoo,,  
mmiirraannddoo  ccóómmoo  llaass  ssoommbbrraass  eemmppeezzaabbaann  aa  aallaarrggaarrssee  ssoobbrree  llaa  ccaallllee..  LLaa  lluuzz  ssee  
ffiillttrraabbaa  ppoorr  llaass  ffiinnaass  ccoorrttiinnaass  ttiiññiieennddoo  llaa  mmeessaa    ccoonn  uunnaa  lluuzz  aannttiinnaattuurraall..    
  
          EErraa  uunn  iinnddiivviidduuoo  ddeellggaaddoo  yy  aassccééttiiccoo,,  hhuueessuuddoo,,  ppaarreeccííaa  ppuurroo  nneerrvviioo..  UUnnooss  
ggoollppeess  eenn  llaa  ppuueerrttaa  llllaammaarroonn  ssuu  aatteenncciióónn..  
  
          --AAddeellaannttee--  ddiijjoo  ccoonn  vvoozz  ggrraavvee..  
  
          SSuu  sseeccrreettaarriiaa  eennttrróó  eenn  eell  ddeessppaacchhoo..  EErraa  uunnaa  mmuujjeerr  ddee  ttrreeiinnttaa  yy  ttaannttooss  aaññooss,,  
ppeelloo  rruubbiioo  yy  bboonniittooss  oojjooss  aazzuulleess..  DDiibbuujjóó  uunnaa  ssoonnrriissaa  ccoonn  ssuuss  llaabbiiooss  ccaarrnnoossooss  yy  
ccoonn  vvoozz  ffiinnaa  yy  ffeemmeenniinnaa  ddiijjoo  aall  ffiinn::  
  
          --PPeerrddoonnee  qquuee  llee  mmoolleessttee,,  ddooccttoorr..  HHaa  lllleeggaaddoo  llaa  vviissiittaa  qquuee  eessppeerraabbaa..  
  
          --QQuuee  ppaassee--  rreessppoonnddiióó  eell  ppssiiccóóllooggoo..  
  
          --RReeccuuéérrddeemmee  ssuu  nnoommbbrree..  ¿¿CCóómmoo  ddiijjoo  qquuee  ssee  llllaammaabbaa??  
  
          --GGuuiijjaarrrroo..  EEss  eell  uuffóóllooggoo,,  ¿¿rreeccuueerrddaa??  
  
          --¡¡AAhh,,  ssíí!!--  mmuussiittóó--  ddííggaallee  qquuee  ppaassee..  
  
          EEnnttrréé  eenn  eell  ddeessppaacchhoo..  LLaass  ccoorrttiinnaass  eessttaabbaann  eecchhaaddaass  ppaarraa  aammoorrttiigguuaarr  llaa  lluuzz..  
SSáánncchheezz  hhiizzoo  uunn  aaddeemmáánn  ppaarraa  iinnddiiccaarrmmee  qquuee  ttoommaarraa  aassiieennttoo..  
  
          --LLee  aaggrraaddeezzccoo  mmuucchhoo  qquuee  mmee  hhaayyaa  rreecciibbiiddoo..  IIrréé  ddiirreeccttaammeennttee  aall  ggrraannoo..  
  
          EEll  ddooccttoorr  ccllaavvóó  ssuuss  oojjooss  ssoobbrree  mmíí  ccoommoo  ssii  ppoosseeyyeessee  uunnaa  ffaaccuullttaadd  sseeccrreettaa  
ppaarraa  lleeeerr  eell  ppeennssaammiieennttoo  ddee  ssuuss  vviissiittaanntteess..    
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          CCoonn  cceelleerriiddaadd  ssaaqquuéé  mmii  ppeeqquueeññoo  ccuuaaddeerrnnoo  ddee  nnoottaass..  DDeessddee  qquuee  hhaabbííaa  
vvuueellttoo  ddee  CCaannaarriiaass  mmii  úúnniiccaa  oobbsseessiióónn  eerraa  ttrraattaarr  ddee  ddeesscciiffrraarr  eell  eenniiggmmaa  yy  ppaarraa  
eelllloo  eerraa  nneecceessaarriioo  rreeccaabbaarr  llaa  mmaayyoorr  ccaannttiiddaadd  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  ppoossiibbllee,,  nnoo  ssóólloo  
eenn  eell  áámmbbiittoo  uuffoollóóggiiccoo,,  ssiinnoo  ttaammbbiiéénn  ddeessddee  oottrraass  áárreeaass  ddeell  ccoonnoocciimmiieennttoo,,  ccoommoo  
llaa  ppssiiccoollooggííaa..  EEll  DDooccttoorr  SSáánncchheezz  tteennííaa  uunn  ccrriitteerriioo  ccllaarroo  rreessppeeccttoo  aa  llaass  
aabbdduucccciioonneess..  EEnn  ssuu  ggaabbiinneettee  hhaabbííaa  ttrraattaaddoo  ssiinn  ddeessddéénn  aa  aallgguunnooss  ppaacciieenntteess  qquuee  
hhaabbllaabbaann  ddee  sseeccuueessttrrooss  ddee  eexxttrraatteerrrreessttrreess  yy  tteennííaa  uunn  ffoorrmmiiddaabbllee  ttrraabbaajjoo  
ppuubblliiccaaddoo  rreessppeeccttoo  aa  llooss  EEssttaaddooss  AAlltteerraaddooss  ddee  CCoonncciieenncciiaa  yy  ssuu  rreellaacciióónn  ccoonn  eell  
ffeennóómmeennoo  qquuee  nnooss  ooccuuppaa..  
  
          MMiieennttrraass  bbuussccaabbaa  eenn  mmiiss  nnoottaass  ppoorr  ddóónnddee  eemmppeezzaarr  SSáánncchheezz  mmee  
ccoonntteemmppllaabbaa  iimmppaassiibbllee,,  eessccuucchhaannddoo    mmii  rreessppiirraacciióónn  rreegguullaarr  yy  ppaauussaaddaa..  
  
          --¿¿CCrreeee  uusstteedd  qquuee  llaass  aabbdduucccciioonneess  ssoonn    uunnaa  ffoorrmmaa  ddee  ppaarraannooiiaa??  --pprreegguunnttéé  
ttrraass  uunn  llaarrggoo  ssiilleenncciioo..  
  
          SSáánncchheezz  nnoo  ssee  mmoovviióó  ppeerroo  aaddvveerrttíí  eell  eessffuueerrzzoo  qquuee  rreeaalliizzaabbaa  ppaarraa  ccoonntteenneerr  eell  
mmeennoorr  ggeessttoo..  
  
          --LLaa  ppaarraannooiiaa  --ddiijjoo  aall  ffiinn--  ccaarraacctteerriizzaa  aa  llooss  iinnddiivviidduuooss  qquuee  ccrreeeenn  qquuee  oottrraass  
ppeerrssoonnaass  llooss  eessttáánn  ppeerrssiigguuiieennddoo  oo  llooss  eessttáánn  eessppiiaannddoo..  PPoorr  lloo  ggeenneerraall  ddeessccrriibbeenn  
ssuucceessooss  yy  mmuueessttrraann  eevviiddeenncciiaass  ddee  qquuee  eexxiissttee  aallggúúnn  ttiippoo  ddee  ppllaann  eennccuubbiieerrttoo  
ddiirriiggiiddoo  ccoonnttrraa  ssuuss  iinntteerreesseess  oo  ssuu  ppeerrssoonnaa..  EEll  ppaarraannooiiccoo  --ccoonnttiinnuuóó--  iiggnnoorraa  llaa  
ddiiffeerreenncciiaa  aabbiissmmaall  qquuee  eexxiissttee  eennttrree  lloo  eexxttrraavvaaggaannttee  ddee  ssuu  hhiissttoorriiaa  yy  lloo  iinnffaannttiill  
ddee  ssuuss  pprruueebbaass,,  yyaa  qquuee  pprreecciissaa  ccrreeeerr  eenn  uunn  eexxttrraaññoo  ppooddeerr  ooccuullttoo  qquuee  qquuiieerree  
aalltteerraarr  ssuu  vviiddaa..  
  
          MMee  rreemmoovvíí  eenn  llaa  ssiillllaa..  LLaa  ppiieerrnnaa  iizzqquuiieerrddaa  ssee  mmee  hhaabbííaa  ddoorrmmiiddoo  yy  tteennííaa  llaa  
ggaarrggaannttaa  sseeccaa..  
  
          --¿¿EEnnttoonncceess??--  mmaassccuulllléé  
  
          --CCoonn  uunn  ppooccoo  ddee  sseennttiiddoo  ccoommúúnn  --sseenntteenncciióó--  ssee  tteennddrrííaa  qquuee  hhaabbeerr  
rreeccoonnoocciiddoo  hhaaccee  ddééccaaddaass  qquuee  llooss  ccoonnttaaccttooss  ssoonn  uunnaa  mmaanniiffeessttaacciióónn  ddee  ttiippoo  
ppaarraannooiiccoo..    
  
          LLaa  vvoozz  ddeell  ppssiiccóóllooggoo  iibbaa  ccoobbrraannddoo  uunn  ttoonnoo  gguuttuurraall  yy  aammeennaazzaannttee..  
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          --AAddeemmááss  ddee  llaass  iinnnnuummeerraabblleess  mmeennttiirraass,,  llaa  eevviiddeenncciiaa  ffííssiiccaa  uuttiilliizzaaddaa  ppaarraa  
aarrgguummeennttaarr  aa  ffaavvoorr  ddee  llaa  rreeaalliiddaadd  ddee  llooss  OOVVNNIISS  eess  ttaann  ttrriivviiaall  ccoommoo  llaa  qquuee  ssee  
uuttiilliizzaa  ppaarraa  aappooyyaarr  llaass  ffaannttaassííaass  mmááss  ppeerrssoonnaalleess  ddee  oottrrooss  ppaarraannooiiccooss..  
  
          DDeessaazzoonnaaddoo  cceerrrréé  eell  ppeeqquueeññoo  ccuuaaddeerrnnoo  ddee  nnoottaass  yy  eessttiirréé  mmii  ppiieerrnnaa..  LLaa  
ssaannggrree  vvoollvviióó  aa  cciirrccuullaarr  nnoorrmmaallmmeennttee  ppoorr  llaa  ppiieerrnnaa  pprroodduucciiéénnddoommee  aagguujjeettaass  yy  
uunnaa  eexxttrraaññaa  sseennssaacciióónn  ddee  ffrrííoo  qquuee  mmee  qquueemmaabbaa..  
  
          --CCrreeoo  qquuee  eessttáá  eenn  uunn  eerrrroorr..  NNuummeerroossooss  iinnvveessttiiggaaddoorreess,,  aall  iigguuaall  qquuee  uusstteedd,,  
hhaann  pprreetteennddiiddoo  eenncceerrrraarr  aa  llooss  OOVVNNIISS  eenn  uunn  ccoommppaarrttiimmeennttoo  ttaann  ssiimmppllee  yy  
eessttaannccoo  ccoommoo  eell  qquuee    hhaa  ddiibbuujjaaddoo  ppeerroo  eell  aassuunnttoo  eess  mmuucchhoo  mmááss  ccoommpplleejjoo..  AA  
eessttaass  aallttuurraass  nnaaddiiee  ppuueeddee  nneeggaarr  llaa  eevviiddeenncciiaa  ffííssiiccaa  ddeell  ffeennóómmeennoo..  UUnn  rraaddaarr  nnoo  
ppuueeddee  eeqquuiivvooccaarrssee  ttaannttaass  vveecceess,,  yy  uunnaa  ccáámmaarraa  ffoottooggrraaffiiccaa  nnoo  ccrreeaa  iimmáággeenneess  
eessppoonnttáánneeaass..  
  
          LLaa  rreessppiirraacciióónn  ssoonnoorraa  ddeell  ddooccttoorr  eerraa  aauuddiibbllee  ddeessddee  eell  oottrroo  eexxttrreemmoo  ddee  llaa  
hhaabbiittaacciióónn..  SSuu  rroossttrroo  ssee  ttoorrnnaabbaa  ppúúrrppuurraa  ppoorr  mmoommeennttooss..  
  
          --LLaa  uuffoollooggííaa  ccoommoo  ffeennóómmeennoo  ccuullttuurraall  nnaaccee  ccoonn  llaa  eexxppeerriieenncciiaa  ddee  eessee  ppiilloottoo  
nnoorrtteeaammeerriiccaannoo......¿¿ccóómmoo  ssee  llllaammaabbaa??......  
  
          --AArrnnoolldd,,  KKeennnneetthh  AArrnnoolldd--  aappuunnttóó  llaa  sseeccrreettaarriiaa  mmiieennttrraass  mmee  ddiirriiggííaa  uunnaa  
mmiirraaddaa  ffuurrttiivvaa..  
  
          --SSíí,,  KKeennnneetthh  AArrnnoolldd..  PPuueess  bbiieenn  mmeerrcceedd  aa  ssuu  eexxppeerriieenncciiaa  ssee  iimmppuullssaa  llaa  iiddeeaa  
ddee  llooss  ppllaattiillllooss  vvoollaanntteess  aa  nniivveell  mmuunnddiiaall..  EEnn  rreeaalliiddaadd,,  eerraa  ppoossiibbllee  hhaallllaarr  uunnaa  
eexxpplliiccaacciióónn  ppllaauussiibbllee,,  ppeerroo  llaass  pprreessuunncciioonneess  iinnccoorrrreeccttaass  yy  llaa  iinnccaappaacciiddaadd  ddee  
vveerr  lloo  eevviiddeennttee  hhaabbííaann  hheecchhoo  qquuee  ssee  ppeerrddiieerraa  llaa  iiddeeaa  ddee  qquuee  lloo  qquuee  vviioo  ffuueessee  
uunnaa  bbaannddaaddaa  ddee  cciissnneess..  LLaa  ccoonnvviicccciióónn    ddee  AArrnnoolldd  ddee  qquuee  eell  ggoobbiieerrnnoo  tteemmííaa  aall  
ffeennóómmeennoo  ppoorr  mmiieeddoo  aa  ccaauussaarr  ssuu  ""aauuttooddeessttrruucccciióónn"",,  ddeemmuueessttrraann  lloo  aavvaannzzaaddoo  
ddee  ssuu  ssiisstteemmaa  ddee  ppaarraannooiiaa..  
  
          SSáánncchheezz  ffuuee  rreeccoobbrraannddoo  eell  ttoonnoo  ddee  ccoonnttrrooll  eenn  ssuuss  ppaallaabbrraass..  SSee  iinncclliinnóó  ssoobbrree  
eell  eessccrriittoorriioo..  LLaa  lluuzz  mmoorrííaa,,  ppeerroo  nnaaddiiee  ssee  mmoovviióó  ppaarraa  eenncceennddeerr  uunnaa  lláámmppaarraa..  
  
          --PPeerrmmiittaa  qquuee  ssee  lloo  pprreegguunnttee  oottrraa  vveezz..  ¿¿NNoo  ssaallvvaa  nnii  uunn  ssóólloo  ccaassoo  ddee  eessttaa  
ppaarraannooiiaa??--  iinnssiissttíí..  
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          EEll  ddooccttoorr  eenncceennddiióó  uunnaa  lláámmppaarraa  ddee  ssoobbrreemmeessaa  ccoonn  ppaannttaallllaa  vveerrddee  yy  ccooggiióó  
uunnaass  ggaaffaass  ddee  mmoonnttuurraa  mmeettéélliiccaa..  CCoonn  mmaannooss  tteemmbblloorroossaass  bbuussccóó  aallggoo  eennttrree  ssuuss  
ppaappeelleess..  TTrraass  uunnooss  sseegguunnddoo  mmee  eexxtteennddiióó  uunn  pplliieeggoo  ddee  ffoolliiooss  qquuee  oojjeeéé  ddee  
iinnmmeeddiiaattoo..  
  
          --EEssttee  ttrraabbaajjoo  --ddiijjoo  aall  ttiieemmppoo  qquuee  ssee  qquuiittaabbaa  llaass  ggaaffaass  eess  llaa  tteessiiss  ddooccttoorraall  ddee  
JJuunnee  PPuurrnneellll..  EEssttee  ppssiiccóóllooggoo  ttrraabbaajjaannddoo  ppaarraa  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  WWyyoommiinngg,,  
eessttuuddiióó  aa  222255  ppeerrssoonnaass  qquuee  ttuuvviieerroonn  ddiivveerrssaass  eexxppeerriieenncciiaass  OOVVNNII,,  ddeessddee  
ssiimmpplleess  aavviissttaammiieennttooss  hhaassttaa  ccoonnttaaccttooss  ccoonn  eexxttrraatteerrrreessttrreess,,  yy  ccoommpprroobbóó  qquuee  
eessttaass  ppeerrssoonnaass  mmoossttrraabbaann  cciieerrttaa  tteennddeenncciiaa  aa  iinncclluuiirr  sseennttiimmiieennttooss  yy  aaccttiittuuddeess  
iinnuussuuaalleess  qquuee  eerraann  ssuummaammeennttee  ddeessccoonnffiiaaddooss,,  iimmaaggiinnaattiivvooss  yy  ccoonn  pprroobbaabblleess  
tteennddeenncciiaass  eessqquuiizzooiiddeess..  
  
          --SSíí  --iinntteerrppuussee--  ppeerroo  ttaammbbiiéénn  ccoonncclluuyyóó  qquuee  llooss  ppaarrttiicciippaanntteess  eerraann  ppeerrssoonnaass  
hhoonneessttaass  ssiinn  aalltteerraacciióónn  ppssiiccooppaattoollóóggiiccaa  ggrraavvee  yy  aauuttoossuuffiicciieenntteess  yy  sseegguurraass  ddee  
ssuuss  ddeecciissiioonneess..  
  
          MMii  iinntteerrvveenncciióónn  ppaarreecciióó  ssoorrpprreennddeerr  aa  mmii  iinntteerrllooccuuttoorr..  SSuuss  llaabbiiooss  
bbaallbbuucciieerroonn  aallggoo  iinnaauuddiibbllee..  LLaa  sseeccrreettaarriiaa  vvoollvviióó  aa  mmiirraarrmmee  mmiieennttrraass  ccrruuzzaabbaa  
ssuuss  bboonniittaass  ppiieerrnnaass..  
  
          --AAuunnqquuee  aaddmmiittiiéérraammooss  qquuee  llooss  tteessttiiggooss  nnoo  ssoonn  ppaarraannooiiddeess  eexxiisstteenn  oottrraass  
mmuucchhaass  eexxpplliiccaacciioonneess  aanntteess  qquuee  llaa  pprroocceeddeenncciiaa  eexxttrraatteerrrreessttrree  ddeell  ffeennóómmeennoo..  
  
          SSuu  eenntteerreezzaa  ssee  hhaabbííaa  vvuueellttoo  jjaaccttaanncciiaa..  IInnttuuííaa  qquuee  aahhoorraa  sseerrííaa  mmááss  ffáácciill  lllleeggaarr  
aa  ddóónnddee  yyoo  qquueerrííaa..  UUnnaa  vveezz  vveenncciiddaa  llaa  ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  uunn  mmaall  ffuunncciioonnaammiieennttoo  
ddee  llaa  mmeennttee,,  uunnaa  vveezz  aaddmmiittiiddaa  llaa  eexxiisstteenncciiaa  ddeell  ffeennóómmeennoo,,  ¿¿qquuéé  lloo  pprroodduuccííaa??..  
  
          --EExxiissttee  llaa  iiddeeaa  ggeenneerraalliizzaaddaa  ddee  qquuee  ttooddoo  ccoonnoocciimmiieennttoo  ccoommiieennzzaa  ppoorr  llooss  
sseennttiiddooss..  EEss  ppoossiibbllee,,  ppeerroo  nnoo  ddeerriivvaa  ddee  eelllloo..  EEss  nneecceessaarriioo  rreeaalliizzaarr  uunnaa  
ccllaassiiffiiccaacciióónn  ddee  ddaattooss  sseennssoorriiaalleess..    
  
          DDee  ssoossllaayyoo,,  ddiirriiggiióó  uunnaa  mmiirraaddaa  aa  llaa  sseeccrreettaarriiaa  qquuee  tteennííaa  ssuuss  oojjooss  ccllaavvaaddooss  eenn  
uunnaa  lliibbrreettaa  eenn  llaa  qquuee  ddiibbuujjaabbaa  rraayyaass  yy  ggaarraabbaattooss  ssiinn  sseennttiiddoo  aappaarreennttee..  
  
          --EEss  nneecceessaarriioo  --aaññaaddiióó--  qquuee  eenntteennddaammooss  llaa  ccoonnttrriibbuucciióónn  ddee  llaa  mmeennttee  aa  llaa  
rreeaalliiddaadd,,  ppaarraa  ppooddeerr  aapprreecciiaarr  eell  mmooddoo  eenn  qquuee  eellllaa  oorrggaanniizzaa  ee  iinnvveennttaa  lloo  qquuee  eess  
rreeaall..  
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          --HHáábblleemmee  ddee  llooss  EEAACC..            
  
          --SSíí,,  ssiiggnniiffiiccaa  EEssttaaddoo  AAlltteerraaddoo  ddee  CCoonncciieenncciiaa..  EEss  ccoommoo  uunn  eeggoo  
iinnddeeppeennddiieennttee  yy  aajjeennoo  ddeennttrroo  ddee  llaa  mmeennttee::  uunn  ppaarráássiittoo  ccoonn  vvoolluunnttaadd  ee  iinniicciiaattiivvaa  
pprrooppiiaass  qquuee  aaddooppttaa  uunn  aassppeeccttoo  ppaarrttiiccuullaarr  eenn  ccaaddaa  ccaassoo..    
  
          LLoo  qquuee  eess  aauunn  aabbssuurrddoo  iirrrraacciioonnaall  ppaarr  llaa  mmeennttee  ccoottiiddiiaannaa  --ccoonnttiinnuuóó--  ppuueeddee  
sseerr  ppeerrffeeccttaammeennttee  vváálliiddoo  yy  ccoorrrreeccttoo  eenn  oottrroo  eessttaaddoo..  
  
          MMee  eennddeerreeccéé  yy  bbuussqquuéé  mmii  bboollííggrraaffoo  ppaarraa  jjuuggaarr  ccoonn  ééll,,  ttrraass  lllleennaarr  mmiiss  
ppuullmmoonneess  ddee  aaiirree  ffrreessccoo  vvoollvvíí  ccoonn  mmiiss  pprreegguunnttaass..  
  
          --PPeerrddoonnee  qquuee  mmee  mmuueessttrree  ttaann  tteerrccoo,,  ppeerroo  ¡¡nnoo  ppuueeddeenn  sseerr  eexxcclluussiivvaammeennttee  
mmeennttaalleess!!..  
  
          EEll  ddooccttoorr  ssee  eessttrreemmeecciióó..  
  
          --LLooss  EEAACC  pprrooyyeeccttaann    rreeaalliiddaaddeess  ffííssiiccaass..    
  
          MMii  ggaarrggaannttaa  vvoollvviióó  aa  rreesseeccaarrssee,,  ttrraagguuéé  aallggoo  ddee  ssaalliivvaa  yy  pprreessttéé  ttooddaa  mmii  
aatteenncciióónn  aa  llaass  ppaallaabbrraass  ddeell  ppssiiccóóllooggoo..  
  
          --EEnn  eell  TTiibbeett  --aaññaaddiióó--  aanntteess  ddee  qquuee  lloo  iinnvvaaddiieerraann  llooss  cchhiinnooss,,  eexxiissttííaa  uunnaa  
ffaasscciinnaannttee  ttrraaddiicciióónn  sseeccrreettaa  eennttrree  llooss  llaammaass  aacceerrccaa  ddee  llaa  pprroodduucccciióónn  ddee  TTuullppaass..  
EEnnttiiddaaddeess  ccoonn  vviiddaa  pprrooppiiaa  qquuee  ttrraannssggrreeddeenn  llooss  llíímmiitteess  ddee  lloo  ppssííqquuiiccoo..  
  
          NNuueessttrroo  eessttuuddiioo  ddee  llaa  ppeerrssoonnaalliiddaadd  ddiissoocciiaaddaa  --ccoonnttiinnuuóó--  mmoossttrróó  qquuee,,  ddeennttrroo  
ddee  llaa  mmeennttee  hhuummaannaa,,  eexxiissttee  uunnaa  ccaappaacciiddaadd  ppaarraa  qquuee  uunnaa  ppaarrttee  ddee  eessaa  mmeennttee  
ffuunncciioonnee  aauuttóónnoommaammeennttee  --eell  ddooccttoorr  ddiirriiggiióó  ssuu  mmiirraaddaa  aall  ppaappeell  qquuee  tteennííaa  
ddeellaannttee,,  ccooggiióó  uunn  bboollííggrraaffoo  ddeell  bboollssiilllloo  ddee  ssuu  bbaattaa  yy  eemmppeezzóó  aa  ddiibbuujjaarr  ccoonn  
rraappiiddeezz--  uunnaa  ddee  llaass  ccoossaass  qquuee  ppuueeddee  hhaacceerr  llaa  mmeennttee  eess  mmoonnttaarr  uunn  eessppeeccttááccuulloo  
qquuee  eess  pprreesseennttaaddoo  aall  ccoonnsscciieennttee  ppaarraa  qquuee  lloo  ppeerrcciibbaa..  LLaa  mmeennttee  ccoonnsscciieennttee  
ppuueeddee  tteenneerr  ppooccaa  oo  nniinngguunnaa  iiddeeaa  ddee  qquuéé  eessttáá  ooccuurrrriieennddoo,,  oo  ttaall  vveezz  sseeaa  
eennggaaññaaddaa  ccoommpplleettaammeennttee  ppoorr  llaa  ffiicccciióónn  qquuee  ssee  llee  pprreesseennttaa..  
  
          --PPeerrddoonnee,,  ppeerroo  ¿¿qquuéé  eess  uunnaa  ppeerrssoonnaalliiddaadd  ddiissoocciiaaddaa??--  iinntteerrrruummppíí..  
  
          --MMiieennttrraass  qquuee  llaa  mmaayyoorrííaa  ddee  llooss  eessttaaddooss  aalltteerraaddooss  ddee  ccoonncciieenncciiaa  --ccoonntteessttóó--  
ssuuppoonneenn  uunn  ccaammbbiioo  mmááss  oo  mmeennooss  ddiirreeccttoo  ddee  llaa  ffoorrmmaa  ccoonnsscciieennttee  hhaabbiittuuaall  hhaacciiaa  
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llaa  ffoorrmmaa  aalltteerraaddaa,,  aallgguunnooss  ddee  eellllooss  ssee  ccaarraacctteerriizzaann  ppoorr  llaa  ddiissoocciiaacciióónn,,  eess  ddeecciirr  
uunnaa  ppeerrssoonnaalliiddaadd  mmúúllttiippllee  qquuee  rreeccuueerrddaa  aa  aallgguunnaass  ffoorrmmaass  ddee  eessqquuiizzooffrreenniiaa..      
  
          LLaa  ccoonnvveerrssaacciióónn  ssee  pprroolloonnggóó  dduurraannttee  aallgguunnooss  mmiinnuuttooss  mmááss..  PPaarreeccííaa  ccllaarroo  
qquuee  llooss  pprrooffeessiioonnaalleess  ddee  llaa  mmeennttee  ddeessccoonnooccííaann  uunnaa  ggrraann  ppaarrttee  ddeell  ffeennóómmeennoo  yy  
mmeettííaann  eenn  eell  mmiissmmoo  ssaaccoo  aabbdduucccciioonneess,,  eennccuueennttrrooss  cceerrccaannooss  yy  vviissiioonneess  
aalluucciinnaattoorriiaass..  SSiinn  eemmbbaarrggoo  EEll  ddooccttoorr  SSáánncchheess,,  ccoonn  ssuu  eesscceeppttiicciissmmoo,,  ttaammbbiiéénn  
mmee  hhaabbííaa  aayyuuddaaddoo,,  aall  mmeennooss  aa  ccoonnoocceerr  aallggoo  mmááss  eessee  ddeessccoonnoocciiddoo  óórrggaannoo::  eell  
cceerreebbrroo..  
  



  114477

CCAAPPIITTUULLOO  1144  
  
  

SSEERREESS  DDEE  OOTTRRAASS  DDIIMMEENNSSIIOONNEESS  EENNTTRREE  NNOOSSOOTTRROOSS  
  
  
  
          EEnn  aaqquueellllaa  ssoolleeaaddaa  ppeerroo  ffrrííaa  mmaaññaannaa  mmee  sseennttííaa  aaffoorrttuunnaaddoo,,  nneerrvviioossoo,,  ffeelliizz..  
UUnnaa  vveezz  mmááss  pprroocceeddíí  aa  llaa  lleeccttuurraa  ddee  llaass  3377  ppáággiinnaass  ddeell  ddiiaarriioo  qquuee  JJuuddiitthh  mmee  
hhaabbííaa  eennvviiaaddoo..  TTaall  ccoommoo  hhaabbííaa  pprreevviissttoo  hhaabbííaa  rreeccoorrddaaddoo  mmuucchhooss  mmááss  ddeettaalllleess..                      
  
          ""EEssttaa  ttaarrddee  --eessccrriibbííaa--  uunnoo  ddee  llooss  AATTSS  ddeell  hhoossppiittaall  mmee  ppiiddiióó  qquuee  hhiicciieerraa  uunn  
eelleeccttrrooccaarrddiiooggrraammaa  aa  uunn  ppaacciieennttee..  CCoojjoo  eell  aappaarraattoo  yy  ssee  lloo  ccoonneeccttoo  aall  eennffeerrmmoo..  
EEnn  eessee  mmoommeennttoo  --ccoonnttiinnúúaa--  ppaarreeccee  ccoommoo  ssii  aallggoo  ppuuggnnaarraa  ppoorr  ssaalliirr  aa  fflloottee  eenn  mmii  
mmeennttee..  CCoommoo  ssii  ssee  mmee  ""aattrrooppeellllaarraann""  llooss  ppeennssaammiieennttooss  --eexxpplliiccaa..  
  
          CCuuaannddoo  lllleegguuéé  aa  ccaassaa  --pprroosseegguuííaa--  yy  mmee  aaccoossttéé,,  ttrraattéé  ddee  rreeccuuppeerraarr  eell  
rreeccuueerrddoo  yy  eennttoonncceess,,  ccoonn  ccllaarriiddaadd  mmeerriiddiiaannaa  mmee  vveeoo  ttuummbbaaddaa  eenn  uunnaa  ccaammiillllaa  
rreeccoorrrriieennddoo  uunn  ppaassiilllloo  ddee  lluucceess  hheexxaaggoonnaalleess  yy  ppaarreeddeess  ccuurrvvaass  aall  ffoonnddoo  ddeell  ccuuaall  
hhaayy  uunnaa  ppuueerrttaa  cciirrccuullaarr  ddee  ccoolloorr  ggrriiss--aacceerroo..  NNoo  ppuueeddoo  vveerr  qquuiieenn  lllleevvaa  llaa  
ccaammiillllaa  ppeerroo,,  iinndduuddaabblleemmeennttee,,  aavvaannzzaa  hhaacciiaa  llaa  ppuueerrttaa..  AAll  aacceerrccaarrmmee  vveeoo  uunnaa  
eessppeecciiee  ddee  mmaarrccaass  oo  ddiibbuujjooss  eenn  llaa  ppuueerrttaa  qquuee,,  aaccttoo  sseegguuiiddoo,,  ssee  aabbrree  aa  aammbbooss  
llaaddooss..  AAll  eennttrraarr  eenn  llaa  hhaabbiittaacciióónn,,  qquuee  ssee  eennccoonnttrraabbaa  vvaaccííaa,,  ssuurrggeenn  ddee  llaass  
ppaarreeddeess  aallgguunnooss  aappaarraattooss  qquuee  mmee  rreessuullttaann  ffaammiilliiaarreess..  
  
          AA  llaa  ddeerreecchhaa  --rreezzaa  eell  ddiiaarriioo--  hhaayy  ddooss  mmoonniittoorreess  ddee  tteelleevviissiióónn  oo  ddee  
oorrddeennaaddoorr,,  nnoo  ppuueeddoo  pprreecciissaarrlloo,,  qquuee  eemmiitteenn  uunnaa  ssuuaavvee  lluuzz  aazzuullaaddaa,,  aassíí  ccoommoo  
uunnaa  ccóónnssoollaa  ddee  mmaannddooss..  AAll  ffrreennttee  nnoo  hhaayy  nnaaddaa  yy  aa  llaa  iizzqquuiieerrddaa  uunnaa  eessppeecciiee  ddee  
vviittrriinnaa  qquuee  ccoonnttiieennee  uunn  ccaassccoo..  
  
          SSiinn  ssaabbeerr  ccóómmoo    hhaa  aappaarreecciiddoo  uunnaa  ppeerrssoonnaa  vveessttiiddaa  ccoonn  uunn  mmoonnoo  ddee  ccoolloorr  
rroojjoo..  MMee  ddaa  llaa  eessppaallddaa..  SSóólloo  ddiissttiinnggoo  qquuee  eess  bbaajjiittoo  yy  ccoonn  llaass  eexxttrreemmiiddaaddeess  
ssuuppeerriioorreess  eexxcceessiivvaammeennttee  llaarrggaass  ppaarraa  ssuu  eessttaattuurraa..  EEssttee  sseerr  ppaarreeccee  ccoommoo  ssii  
mmaanniippuullaarraa  aallggoo  eenn  llaa  vviittrriinnaa  ddoonnddee  ssee  eennccuueennttrraa  eell  ccaassccoo..  EEnn  eessee  iinnssttaannttee  
ssiieennttoo  qquuee  hhaayy  aallgguuiieenn  ddeettrrááss  ddee  mmíí,,  ttrraattoo  ddee  mmoovveerr  llaa  ccaabbeezzaa  ppaarraa  vveerrlloo,,  ppeerroo  
mmee  ssiieennttoo  iinnmmóóvviill..  CCrreeoo  qquuee  vvaann  aa  ccoollooccaarrmmee  eessee  ccaassccoo  yy  ssiieennttoo  mmuucchhoo  mmiieeddoo  
((aaúúnn  ccuuaannddoo  eessccrriibboo  eessttoo))..  AA  ppaarrttiirr  ddee  eessttee  mmoommeennttoo    ((nnoo  ssee  ssii  ppoorr  eell  mmiieeddoo))  
nnoo  ppuueeddoo  rreeccoorrddaarr  mmááss..""  
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          EEll  eessccrriittoo  vveennííaa  aaccoommppaaññaaddoo  ddee  aallgguunnooss  ddiibbuujjooss  qquuee  ttrraattaabbaann  ddee  rreepprroodduucciirr  
ffiieellmmeennttee  eell  ppaassiilllloo  yy  llaass  ccóónnssoollaass  ddee  mmaannddoo..  
  
          LLeevvaannttéé  llaa  mmiirraaddaa  ddeell  ppaappeell  yy  llaa  ppeerrddíí  eennttrree  llooss  lliibbrrooss  yy  eell  ddeessoorrddeenn  ddee  mmii  
ddeessppaacchhoo,,  uunn  eessccaallooffrrííoo  rreeccoorrrrííaa  mmii  eessppaallddaa  yy  eemmppeeccéé  aa  sseennttiirr  uunn  eennoorrmmee  
vvaaccííoo..  UUnn  vvaaccííoo  pprroodduucciiddoo  ppoorr  llaa  ffaallttaa  ddee  eexxpplliiccaacciioonneess,,  ddee  ssoolluucciioonneess..    
  
          EErraa  eevviiddeennttee  qquuee,,  ttrraass  llaa  rreeggrreessiióónn  hhiippnnóóttiiccaa,,  JJuuddiitthh  eessttaabbaa  ttrraattaannddoo  ddee  
ppoonneerr  eenn  oorrddeenn  ssuuss  rreeccuueerrddooss  yy  qquuee  ddee  nnoo  sseerr  uunnaa  ccrreeaacciióónn  ddee  ssuu  mmeennttee,,  uunnooss  
sseerreess  ddee  aappaarriieenncciiaa  ssiimmiillaarr  aa  llooss  ddeessccrriittooss  ppoorr  HHooppkkiinnss  yy  SSttrriieebbeerr  eenn  ssuuss  lliibbrrooss,,  
hhaabbrrííaann  ssoommeettiiddoo  aa  nnuueessttrraa  pprroottaaggoonniissttaa  aa  uunn  eexxaammeenn  ffííssiiccoo  yy  ppssííqquuiiccoo  ccoonn  
aallggúúnn  ffiinn  ttooddaavvííaa  nnoo  ddeessvveellaaddoo..    
  
          AAllggoo  eenn  mmii  iinntteerriioorr  aannuunncciiaabbaa  qquuee  eell  eeppiissooddiioo  vviivviiddoo  ppoorr  eellllaa  eenn  llaa  ccaarrrreetteerraa  
nnoo  eerraa  mmááss  qquuee  eell  ppuunnttoo  ddee  ppaarrttiiddaa  ddee  uunnaa  llaarrggaa  sseerriiee  ddee  ssuucceessooss  qquuee  nnaaddiiee  
ppooddííaa  ddeetteerrmmiinnaarr  ccuuaannddoo  aaccaabbaarrííaann..  EEss  mmááss,,  eell  hheecchhoo  qquuee  JJuuddiitthh  ssiieemmpprree  
ddeessttaaccaarraa  eenn  eell  ccaammppoo  ddee  llaass  ffaaccuullttaaddeess  ppssííqquuiiccaass,,  aayyuuddaabbaa,,  eenn  cciieerrttaa  mmeeddiiddaa,,  aa  
qquuee  llooss  ssuucceessooss  qquuee  ssee  ddeessaarrrroollllaabbaann  aa  ssuu  aallrreeddeeddoorr  aaddqquuiirriieerraann  eessttaa  
aappaarriieenncciiaa..  
  
          PPooddííaa  sseennttiirr  ppaallppiittaarr  mmii  ssiieenn  iizzqquuiieerrddaa,,  llaass  pprreegguunnttaass  lllleeggaabbaann  aa  ttooddaa  
vveelloocciiddaadd  aa  mmii  mmeennttee::    ¿¿IIbbaann  eessttaass  eexxppeerriieenncciiaass  aa  ttrraannssffoorrmmaarr  ssuu  ppeerrssoonnaalliiddaadd??    
¿¿PPooddííaann  sseerr  llaass  eexxppeerriieenncciiaass  aaccttuuaalleess  uunn  aarrddiidd  ddee  ssuu  mmeennttee  ppaarraa  vvoollvveerr  aall  
ccoonnttaaccttoo??  ¿¿EErraa  ssuu  mmeennttee  eell  mmoottoorr  ddee  llaass  eexxppeerriieenncciiaass  ppaarraannoorrmmaalleess  qquuee  
rrooddeeaabbaann  aa  llaa  aabbdduucccciióónn??  oo,,  ppoorr  eell  ccoonnttrraarriioo,,  ¿¿ffoorrmmaabbaann  ppaarrttee  ddee  llaa  mmiissmmaa??  
¿¿QQuuéé  oobbjjeettoo  tteennííaa  ttooddoo  eessttee  tteeaattrroo??  ¿¿vvoollvveerr  aall  ccoonnttaaccttoo??..  
  
          MMee  rreevvoollvvíí  eenn  eell  aassiieennttoo,,  ccrruuccéé  llaass  ppiieerrnnaass  yy  pprreessttéé  ddee  nnuueevvoo  aatteenncciióónn  aall  
ddiiaarriioo::  ""LLoo  qquuee  eenn  eessttooss  mmoommeennttooss  mmee  hhaa  iimmppuullssaaddoo  aa  ccooggeerr  eell  bboollííggrraaffoo  yy  
eessccrriibbiirr  eess  uunnaa  ggrraann  ttrriisstteezzaa  --rreezzaabbaa  eell  eessccrriittoo--..  MMee  ssiieennttoo  ttoottaallmmeennttee  aaiissllaaddaa,,  
nnoo  tteennggoo  eenn  qquuiieenn  ccoonnffiiaarr..  PPrreessiieennttoo  qquuee  aallggoo  vvaa  aa  ooccuurrrriirr    yy  lloo  ppeeoorr  ddee  ttooddoo  eess  
qquuee  nnoo  tteennggoo  ccoonnttrrooll  ssoobbrree  nniinnggúúnn  ttiippoo  ddee  ssuucceessoo""..  
  
          PPooddííaa  iimmaaggiinnáárrmmeellaa  ccoonn  oojjooss  ttrriisstteess,,  ssoollaa  eenn  ssuu  eessccrriittoorriioo  ssaaccaannddoo  ffuueerrzzaass  
ddee  ffllaaqquueezzaa  ppaarraa  nnaarrrraarr  ssuuss  pprrooppiiooss  sseennttiimmiieennttooss..  EEnn  mmuucchhaass  ooccaassiioonneess  llee  
hhaabbííaa  mmaanniiffeessttaaddoo  llaa  nneecceessiiddaadd  yy  llaa  ccoonnvveenniieenncciiaa  ddee  ccoonnttaarr  ssuu  hhiissttoorriiaa  aa  JJuuaann,,  
ssuu  mmaarriiddoo..  JJuunnttooss  ppooddííaann  aaffrroonnttaarr  mmááss  ffáácciillmmeennttee  llaa  ccrruuddeezzaa  ddee  llaa  eexxppeerriieenncciiaa  
ffuueerraa  rreeaall  oo  nnoo..            
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          AA  ccoonnttiinnuuaacciióónn  ddeeccííaa::  ""LLaass  lláággrriimmaass  ppuuggnnaann  ppoorr  ssaalliirr,,  ppeerroo  mmiiss  hhiijjooss  eessttáánn  
ccoonnmmiiggoo  yy  nnoo  ppuueeddoo  mmoossttrraarr  mmiiss  sseennttiimmiieennttooss  aannttee  eellllooss..  SSóólloo  ddeesseeoo  ppooddeerr  
hhaabbllaarr  ccoonn  aallgguuiieenn  qquuee  mmee  eennttiieennddaa  qquuee  ppuueeddaa  vvaacciiaarrllee  ttooddoo  lloo  qquuee  lllleevvoo  
ddeennttrroo::  mmii  iinnqquuiieettuudd,,    mmii  mmiieeddoo,,  mmii  iinncceerrttiidduummbbrree,,  iinncclluussoo,,  mmii  tteemmoorr  aa  uunn  
eessttaaddoo  ddee  ddeesseeqquuiilliibbrriioo  mmeennttaall......""  
  
          SSeennttiimmiieennttooss  ppaarreecciiddooss  aa  eessttooss  hhaabbííaann  iimmppuullssaaddoo  aa  ddeecceennaass  ddee  ppeerrssoonnaass  aa  
ccoommppaarrttiirr  ssuuss  eexxppeerriieenncciiaass  eenn  rreeuunniioonneess  oorrggaanniizzaaddaass..  SSiinn  eemmbbaarrggoo,,  ppaarraa  
JJuuddiitthh,,  ttaalleess  ppeennssaammiieennttooss  eerraann  eell  pprreelluuddiioo  ddee  oottrraa  eexxppeerriieenncciiaa  ddeessggaarrrraaddoorraa..  
AAssíí  eerraa..  LLaa  nnoocchhee  ddeell  2299  aall  3300  ddee  mmaarrzzoo  ssee  ddeessppeerrttóó  cceerrccaa  ddee  llaass  ddooss  ddee  llaa  
mmaaddrruuggaaddaa  yy  ppuuddoo  vveerr  uunnaa  lluuzz  eenn  llaa  hhaabbiittaacciióónn..  ""MMii  rreeaacccciióónn  ffuuee  mmááss  ddee  
eennffaaddoo  qquuee  ddee  mmiieeddoo""  --eessccrriibbííaa..    UUnnaa  bboollaa  ddee  ccoolloorr  bbllaannccoo--aammaarriilllleennttoo  ddeell  
ttaammaaññoo  ddee  uunn  bbaallóónn,,  ppaasseeaabbaa  ttrraannqquuiillaammeennttee  ppoorr  eell  ddoorrmmiittoorriioo..  
  
          ""SSuubbííaa,,  bbaajjaabbaa,,  iibbaa  ddee  uunn  llaaddoo  aa  oottrroo..  EEll  ppeerrrroo,,  eenn  llaa  ppllaannttaa  bbaajjaa,,  nnoo  ddeejjaabbaa  
ddee  aauullllaarr..  JJuuaann  yy  llooss  nniiññooss  nnii  ssee  eenntteerraabbaann..  MMee  ddiioo  llaa  sseennssaacciióónn  ddee  qquuee  llaa  lluuzz  
rreeaalliizzaabbaa  uunn  cchheeqquueeoo  ccoommpplleettoo  aa  llaa  hhaabbiittaacciióónn""..  ¿¿EErraa  eessttee  eell  sseennttiimmiieennttoo  ddee  
vviiggiillaanncciiaa  qquuee  sseennttííaa  uunn  ppaarraannooiiccoo??,,  rreeccoorrddéé  llaa  ssoonnrriissaa  ssoommeerraa  yy  ffuuggaazz  ddeell  
ddooccttoorr  SSáánncchheezz,,  llaa  ssoonnrriissaa  ddee  uunn  mmééddiiccoo  qquuee  ssiimmppaattiizzaa  ccoonn  ttuu  ccaassoo  ppeerroo  qquuee  ttee  
ttrraattaa  ccoommoo  aa  ccuuaallqquuiieerr  oottrroo  ppaacciieennttee..  NNoo,,  ppoorr  ssuuppuueessttoo  qquuee  JJuuddiitthh  nnoo  eerraa  
ppaarraannooiiccaa  aall  mmeennooss  eessoo  iinnddiiccaabbaann  llooss  tteesstt..    
  
          ""MMiieennttrraass  dduurróó  llaa  eexxppeerriieenncciiaa  --ccoonnttiinnuuaabbaa  eell  eessccrriittoo--  sseennttíí  uunn  ffuueerrttee  oolloorr  aa    
aazzuuffrree  yy  uunnaa  sseennssaacciióónn  ddee  iinnmmoovviilliiddaadd,,  eell  ttiieemmppoo  ddiissccuurrrrííaa  ccoommoo  ssii  yyaa  
ccaarreecciieessee  ddee  sseennttiiddoo""..  PPooddííaa  nnoottaarr  llaa  tteennssiióónn  eenn  ssuu  mmaannoo  aahhoorraa  llaass  ppaallaabbrraass  
eerraann  mmááss  llaarrggaass  eenn  ssuu  ttrraazzoo::  ""TTaann  ddee  ssúúbbiittoo  ccoommoo  aappaarreecciióó  --ccoonncclluuííaa--,,  
ddeessaappaarreecciióó  ddeessvvaanneecciiéénnddoossee  aannttee  mmiiss  oojjooss..  MMee  qquueeddéé  sseennttaaddaa  eenn  llaa  ccaammaa,,  
aassuussttaaddaa,,  iinnddiiggnnaaddaa,,  hhaassttaa  qquuee  eessccuucchhoo  uunnaass  vvoocceess,,  mmiirroo  hhaacciiaa  llaa  ppuueerrttaa  yy  
ddiissttiinnggoo  llaa  ssiilluueettaa  ddee  cciinnccoo  ppeeqquueeññooss  ''eennaannooss''  qquuee  ppaarreecceenn  ddeelliibbeerraarr  ssoobbrree  aallggoo..  
EEssee  eess  mmii  úúllttiimmoo  rreeccuueerrddoo..  AAll  ddííaa  ssiigguuiieennttee  ddeessppeerrttéé  ccoonn  uunn  pprrooffuunnddoo  ddoolloorr  ddee  
ccaabbeezzaa..""  
  
          EEnn  ooccaassiioonneess,,  aall  ddeessppeerrttaarr,,  hhaabbííaa  eennccoonnttrraaddoo  ppeeddaacciittooss  ddee  hhiieerrbbaa  yy  aarreennaa  
vvoollccáánniiccaa  eenn  llaa  ccaammaa  ccoommoo  ssii  hhuubbiieerraa  ppaasseeaaddoo  ddeessccaallzzaa  ppoorr  eell  ccaammppoo  yy  lluueeggoo  
aall  tteennddeerrssee  eenn  llaa  ccaammaa  llooss  ppeeqquueeññooss  ttrroocciittooss  ssee  hhuubbiieerraann  ddeesspprreennddiiddoo  ddee  ssuu  
ppiieell..  EEnn  oottrraass  nnoottaabbaa  mmoolleessttiiaass  eenn  ssuu  nnaarriizz  yy  ddeessccuubbrrííaa  qquuee  hhaabbííaa  ssaannggrraaddoo,,  
ccoommoo  ssii  llee  hhuubbiieerraann  ccoollooccaaddoo  dduurraannttee  llaa  nnoocchhee  uunnaa  ssoonnddaa  nnaassooggáássttrriiccaa..  
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          NNoo  tteennííaa  mmááss  rreemmeeddiioo  qquuee  rreepprriimmiirr  mmii  ddiissgguussttoo  ppoorr  nnoo  ppooddeerr  ooffrreecceerrllee  llaa  
ffóórrmmuullaa  mmaaggiissttrraall  qquuee  tteerrmmiinnaarraa  ccoonn  ssuuss  ddeessggaarrrraaddoorraass  eexxppeerriieenncciiaass,,  aauunnqquuee  
eenn  eell  ffoonnddoo  nnoo  eessttaabbaa  ccoonnvveenncciiddoo  ddee  qquuee  ffuueerraann  ttaann  ddeessaaggrraaddaabblleess..  SSeeggúúnn  
ppuuddoo  ccoonnssttaattaarr  JJaammeess  HHaarrddeerr,,  mmiieemmbbrroo  ddeell  pprrooyyeeccttoo  VVIISSIITT  eell  9955%%  ddee  llooss  
aabbdduucciiddooss,,  uunnaa  vveezz  rreevviivviiddaa  ssuu  eexxppeerriieenncciiaa  bbaajjoo  rreeggrreessiióónn  hhiippnnóóttiiccaa  
eexxppeerriimmeennttaann  rreeccuueerrddooss  ppllaacceenntteerrooss  ee  iinncclluussoo  bbeenneeffiicciioossooss..  
  
          ¿¿SSeerrííaann  llooss  aabbdduucciiddooss  aaccttuuaalleess  uunnaa  nnuueevvaa  ffoorrmmaa  ddee  ccoonnttaaccttoo  mmááss  aaccoorrddee  aa  
llooss  ttiieemmppooss  eenn  llooss  qquuee  nnooss  hhaallllaammooss  iinnmmeerrssooss??..  
  
          VVoollvvíí  aa  ddeejjaarr  eell  pplliieeggoo  ddee  ppaappeelleess  yy  eennssiimmiissmmaaddoo  eenn  llaa  pprreegguunnttaa  mmee  lleevvaannttéé  
yy  mmiirréé  ddee  ssoossllaayyoo  aall  rreelloojj  qquuee  ccoollggaabbaa  ddee  uunnaa  ddee  llaass  ppaarreeddeess  ddee  mmíí  aattiibboorrrraaddoo  
lluuggaarr  ddee  eessttuuddiioo,,  rreettoomméé  eell  hhiilloo  ddee  mmiiss  ppeennssaammiieennttooss::    
  
          --DDee  hheecchhoo  --mmaassccuulllléé--  llaass  pprreetteennddiiddaass  ddiiffeerreenncciiaass  eennttrree  llooss  ccoonnttaaccttaaddooss  yy  llooss  
aabbdduucciiddooss  nnoo  ssoonn  ttaannttaass..    
  
          EEll  2255%%  ddee  llooss  aabbdduucciiddooss,,  eenn  eeffeeccttoo,,  ttuuvvoo  ppoosstteerriioorr  aa  ssuu  eexxppeerriieenncciiaa  oottrrooss  
aavviissttaammiieennttooss  ddee  OOVVNNIISS,,  lloo  qquuee  rroommppee  ccoonn  eell  ttóóppiiccoo  rreellaattiivvoo  aa    qquuee  llaa  
eexxppeerriieenncciiaa  ddee  aabbdduucccciióónn  eess  úúnniiccaa..  MMuucchhooss  aabbdduucciiddooss,,  ttaall  ccoommoo  lleess  ooccuurrrree  aa  
llooss  mmaallttrreecchhooss  ccoonnttaaccttaaddooss,,  ccrreeeenn  qquuee  ssee  lleess  hhaa  eennttrreeggaaddoo  iinnssttrruucccciioonneess  mmuuyy  
ccoonnccrreettaass  aacceerrccaa  ddee  aallgguunnaa  mmiissiióónn  oo  ttaarreeaa  qquuee  ddeebbeenn  lllleevvaarr  aa  ccaabboo,,  aauunnqquuee  
sseeaann  iinnccaappaacceess  ddee  rreeccoorrddaarr  ccuuáánnddoo  yy  ddee  qquuéé  ssee  ttrraattaa  eexxaaccttaammeennttee..  YY,,  
ffiinnaallmmeennttee,,  eell  ccoonntteenniiddoo  ddee  ssuu  mmeennssaajjee  eess  eell  mmiissmmoo..    
  
          EEnn  aammbbooss  ccaassooss  llooss  pprroottaaggoonniissttaass  hhaann  ddeessaarrrroollllaaddoo  ffaaccuullttaaddeess  ppssííqquuiiccaass,,  ssee  
hhaann  vviissttoo  ffrreeccuueennttaaddooss  ppoorr  ffeennóómmeennooss  ddee  ttiippoo  ppaarraannoorrmmaall  oo,,  ssiimmpplleemmeennttee  
ccrreeeenn  sseegguuiirr  eenn  ccoonnttaaccttoo  tteelleeppááttiiccoo  ccoonn  llooss  eexxttrraatteerrrreessttrreess,,  ccoommoo  ssii  ttooddooss  ssuuss  
aaccttooss  ffuueesseess  eessppiiaaddooss..  EEll  úúnniiccoo  rraassggoo  ddiiffeerreenncciiaaddoorr  --ccoonncclluuíí--  eess  llaa  
vvoolluunnttaarriieeddaadd  ddee  eennttrraarr  eenn  ccoonnttaaccttoo..  MMiieennttrraass  qquuee  llooss  ccoonnttaaccttaaddooss  ttiieenneenn  uunn  
iinntteerrééss  mmaanniiffiieessttoo  yy  bbuussccaann  iinntteenncciioonnaaddaammeennttee  eell  ccoonnttaaccttoo  aa  ttrraavvééss  ddee  ddiivveerrssooss  
mmeeddiiooss,,  ttaalleess  ccoommoo  llaa  eessccrriittuurraa  aauuttoommááttiiccaa,,  llaa  OOUUII--JJAA  oo  llaa  ccaannaalliizzaacciióónn,,  llooss  
aabbdduucciiddooss  ssee  eennccuueennttrraann  ccoonn  eell  ffeennóómmeennoo  ddee  ffoorrmmaa  aabbrruuppttaa..      
  
          AAuunnqquuee  JJuuddiitthh  ssee  nneeggaabbaa  aa  aacceeppttaarr  qquuee  eessttaass  eexxppeerriieenncciiaass  eenn  ssuu  ddoorrmmiittoorriioo,,  
ccaaddaa  vveezz  mmááss  ffrreeccuueenntteess,,  ffuueerraann  uunn  rreeccllaammoo  ppaarraa  vvoollvveerr  aall  ccoonnttaaccttoo,,  yyoo  vveeííaa  
ccaaddaa  vveezz  ccoonn  mmaayyoorr  ccllaarriiddaadd  eell  rruummbboo  ddee  ssuu  eevvoolluucciióónn  ppeerrssoonnaall..  YYaa  hhaabbííaa  
ooccuurrrriiddoo  eenn  oottrraass  ooccaassiioonneess,,  FFrraanncciissccoo  PPaaddrróónn  oo  ssuu  aammiiggoo  EEmmiilliioo  BBoouurrggoonn,,  
aabbdduucciiddooss  eenn  llaa  ppllaayyaa  ddee  llaa  TTeejjiittaa,,  eenn  TTeenneerriiffee,,  hhaabbííaann  ddaaddoo  uunn  ggiirroo  hhaacciiaa  lloo  
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mmííssttiiccoo..  ""EEss  llaa  úúnniiccaa  ssaalliiddaa  qquuee  nnooss  qquueeddaa::  eell  mmiissttiicciissmmoo""  mmee  ddiijjoo  eenn  cciieerrttaa  
ooccaassiióónn  llaa  aabbdduucciiddaa  mmuurrcciiaannaa  PPrróóssppeerraa  MMuuññoozz..  TTaammbbiiéénn  MMiigguueell  ddee  MMaarrííaa,,  
sseeccuueessttrraaddoo  eenn  ddiicciieemmbbrree  ddee  11997777,,  eenn  PPeeññaallvveerr  nnooss  nnaarrrraa,,  eenn  llaa  sseegguunnddaa  ddee  ssuuss  
ccuuaattrroo  aabbdduucccciioonneess,,  ccoommoo  llooss  eexxttrraatteerrrreessttrreess  lloo  iinnvviittaarroonn  aa  vviissiittaarr  ssuu  ppllaanneettaa,,  
ddeevvaassttaaddoo  ccoommoo  ccoonnsseeccuueenncciiaa  ddee  uunnaa  gguueerrrraa  nnuucclleeaarr  cceelleebbrraaddaa  5500..000000  aaññooss  
aattrrááss..  ""EErraa  uunn  aavviissoo  ddee  lloo  qquuee  vvaa  aa  ssuucceeddeerr  eenn  llaa  TTiieerrrraa""  --ddiijjoo..  
  
          MMiirréé  ppoorr  llaa  vveennttaannaa,,  eell  ddííaa  eessttaabbaa  mmuurriieennddoo  yy  uunnaa  pprrooffuunnddaa  ttrriisstteezzaa  mmee  
iinnvvaaddiióó..  TTaacciittuurrnnoo  ssaallíí  aa  llaass  ssóórrddiiddaass  ccaalllleess  ddee  llaa  cciiuuddaadd,,  eell  vviieennttoo  aazzoottaabbaa  
ccoommoo  aallaammbbrree  ddee  eessppiinnoo,,    ffllaaggeellaannddoo  mmii  cceerreebbrroo  yy  mmiiss  ppeennssaammiieennttooss..  MMii  
ccoorraazzóónn  ddeesseeaabbaa  ccrreeeerr  eenn  eessooss  sseerreess  ddeell  eessppaacciioo  qquuee  aallgguunnaa  vveezz  aa  lloo  llaarrggoo  ddee  
llooss  dduurrooss  aaññooss  ddee  iinnvveessttiiggaacciióónn  hhaabbííaa  ccrreeííddoo  vveerr  mmoonnttaaddooss  eenn  ssuuss  nnaavveess,,  ppeerroo  
aallggoo  eenn  mmii  iinntteerriioorr  mmee  aaddvveerrttííaa  qquuee  eessooss  sseerreess  nnoo  pprroocceeddííaann  ddee  mmuunnddooss  
lleejjaannooss,,  qquuee  OOrriióónn,,  EErrrraa,,  oo  eell  RReettííccuulloo  eessttaabbaann  vvaaccííooss,,  ddeesseennccaannttaaddooss,,  ccoommoo  
llooss  oojjooss  ddee  llooss  aabbdduucciiddooss  qquuee  hhaabbííaa  eessttuuddiiaaddoo,,  oojjooss  oossccuurrooss  ccoommoo  eell  mmaarr,,  
ssoolliittaarriiooss  yy  eemmppaappaaddooss  ddee  ssuueeññooss,,  ddee  tteemmoorreess  ddee  aannhheellooss..    
  
        NNoo  ccaabbee  dduuddaa  ddee  qquuee  aallggoo  lleess  ssuucceeddiióó  aa  llooss  aabbdduucciiddooss..  CCuuaannttoo  mmeennooss  
ttuuvviieerroonn  uunnaa  eexxppeerriieenncciiaa  eemmoocciioonnaallmmeennttee  rreeaall..  PPeerroo,,  ¿¿EEnn  qquuee  mmeeddiiddaa  ffuueerroonn  
iinndduucciiddooss  ssuuss  rreellaattooss??  
  
          MMee  sseennttéé  eenn  uunn    bbaannccoo,,  eessttaabbaa  ttaann  aabbssoorrttoo  eenn  mmiiss  ppeennssaammiieennttooss  qquuee  ppooddííaa  
ttrraattaarrssee  ddee  ccuuaallqquuiieerr  bbaannccoo..  AA  mmii  aallrreeddeeddoorr  vvaarriiaass  mmuujjeerreess  aacceerrccaabbaann,,  ccooggiiddooss  
ddee  llaa  mmaannoo,,  aa  ssuuss  hhiijjooss  aall  eessttaannqquuee  ppaarraa  qquuee  vviieerraann  aa  llooss  ppaattooss  yy  ssuu  ffiirrmmee  
nnaavveeggaacciióónn  ppoorr  llaass  ttuurrbbiiaass  aagguuaass..  MMiieennttrraass  ttaannttoo  llooss  ppeennssaammiieennttooss  sseegguuííaann  
lllleeggáánnddoommee  aa  llaa  mmeennttee  ccoonn  fflluuiiddeezz::  
  
          ¿¿EEll  rreellaattoo  ddee  llooss  aabbdduucciiddooss  eerraa  lloo  qquuee  llooss  sseeccuueessttrraaddoorreess  qquueerrííaann  qquuee  
ddiijjeerraann  oo  ssee  ttrraattaa  rreeaallmmeennttee  ddee  llaa  rreeaalliiddaadd??,,  oo  ssee  ttrraattaa  ddee  llaa  rreeaalliiddaadd  ddeell  tteessttiiggoo,,  
oo  eess  llaa  iinndduucccciióónn  ddeell  hhiippnnóóllooggoo  oo,,  ffiinnaallmmeennttee,,  eess  uunnaa  iinndduucccciióónn  ddee  uunnooss  
ggrruuppooss  ddee  ccoonnttrrooll??..  
  
          NNuummeerroossooss  iinncciiddeenntteess  aattrriibbuuííddooss  aa  llooss  OOVVNNIISS  ssoonn  eenn  rreeaalliiddaadd  uunnaa  sseerriiee  ddee  
ooppeerraacciioonneess  sseeccrreettaass  lllleevvaaddooss  aa  ccaabboo  ppoorr  llaass  aaggeenncciiaass  ddee  iinntteelliiggeenncciiaa  ttaall  yy  
ccoommoo  ssoossppeecchhaa  eell  ddooccuummeennttaaddoo  iinnvveessttiiggaaddoorr  EEnnrriiqquuee  ddee  VViicceennttee..  
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          PPrrooyyeeccttooss  ccoommoo  MMKK--UUllttrraa  ppaassaarroonn  iinnaaddvveerrttiiddooss  dduurraannttee  ddooss  ddééccaaddaass,,  hhaassttaa  
qquuee  uunnaa  ccoommiissiióónn  sseennaattoorriiaall  ccoommeennzzóó  aa  ddeessttaappaarrlloo6688..  
  
          AA  ccoommiieennzzooss  ddee  llooss  aaññooss  sseesseennttaa  yyaa  eexxiissttííaann  ttééccnniiccaass  ccaappaacceess  ddee  pprroovvooccaarr  
eenn  uunnaa  ppeerrssoonnaa  aalluucciinnaacciioonneess  oo  aammnneessiiaass  qquuee  bbllooqquueeaabbaann  eexxppeerriieenncciiaass  
iinnddeesseeaabblleess..  
  
          DDuurraannttee  llooss  aaññooss  oocchheennttaa,,  llooss  eessttuuddiiooss  ssoobbrree  eell  cceerreebbrroo  hhaabbííaann  aavvaannzzaaddoo  eenn  
pprrooggrreessiióónn  ggeeoommééttrriiccaa..  LLaass  nnuueevvaass  tteeccnnoollooggííaass  aabbrrííaann  uunnaass  ppoossiibbiilliiddaaddeess  ddee  
eexxpplloorraacciióónn  iinnssoossppeecchhaaddaass  ee  iinnccoonncceebbiibblleess..  SSee  eessppeeccuullaabbaa  ssoobbrree  llaa  ffoorrmmaa  eenn  
qquuee  llooss  ccaammppooss  mmaaggnnééttiiccooss  yy  llaass  oonnddaass  eelleeccttrroommaaggnnééttiiccaass  ppooddííaann  aaffeeccttaarr  aall  
cceerreebbrroo,,  ccóómmoo  ooppeerraabbaann  ssuuss  pprroocceessooss  eelleeccttrrooqquuíímmiiccooss  yy  ccóómmoo  eessttooss  ppooddííaann  
ccoonnttrroollaarrssee  ddeessddee  eell  eexxtteerriioorr..  ¿¿SSee  iimmaaggiinnaann  ppooddeerr  ddeessaarrrroollllaarr  uunn  ddiissppoossiittiivvoo  
ppoorr  eell  ccuuaall  ppuuddiieerraa  lleeeerrssee  eell  eessttaaddoo  aanníímmiiccoo  ddee  uunnaa  ppeerrssoonnaa  ssiinn  qquuee  eellllaa  ssee  
ddiieerraa  ccuueennttaa??..  
  
          LLooss  sseeccuueessttrrooss  nnoo  pprroolliiffeerraann  hhaassttaa  ffiinneess  ddee  llooss  sseesseennttaa  yy  ssuuss  vvííccttiimmaass  
mmoossttrraarroonn  ssíínnttoommaass  ddee  mmaanniippuullaacciióónn  mmeennttaall  yy  ggeennééttiiccaa..  MMuucchhooss  aabbdduucciiddooss,,  
iinncclluuiiddaa  JJuuddiitthh,,  ccrreeeenn  hhaabbeerr  ssuuffrriiddoo  iimmppllaanntteess  eenn  ssuuss  ccuueerrppooss,,  qquuee  aa  vveecceess  ssoonn  
ddeetteeccttaabblleess  aa  ttrraavvééss  ddee  rraayyooss  XX6699..  
  

**  **  **  **  **  
  
          NNuummeerroossaass  hhiissttoorriiaass  aappooyyaann  eessttaass  eessppeeccuullaacciioonneess..  PPaauull  BBeennnneewwiittzz  uunn  ffííssiiccoo  
qquuee  ccoommppaarrttííaa  ssuuss  aaffiicciioonneess  eennttrree  llaa  eelleeccttrróónniiccaa  yy  llaa  uuffoollooggííaa..  VViivvííaa  eenn  llaa  zzoonnaa  
rreessiiddeenncciiaall  ddee  FFoouurr  HHiillllss,,  eenn  AAllbbuurrqquueerrqquuee,,  NNuueevvoo  MMééjjiiccoo,,  mmuuyy  cceerrccaa  ddeell  
eemmppllaazzaammiieennttoo  ddee  llaa  BBaassee  AAéérreeaa  ddee  KKiirrttllaanndd,,  uunn  ffooccoo  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  
gguubbeerrnnaammeennttaalleess  yy  mmiilliittaarreess  ddiirriiggiiddaass,,  eenn  aaqquueell  ttiieemmppoo,,  aa  llaa  ddeennoommiinnaaddaa  
""GGuueerrrraa  ddee  llaass  GGaallaaxxiiaass""..  
  
          BBeennnneewwiittzz  hhaabbííaa  eessttaaddoo  eenn  ccoonnttaaccttoo  ddiirreeccttoo  ccoonn  uunn  ccaassoo  ddee  aabbdduucccciióónn  
iinnvveessttiiggaaddoo  ccoonnjjuunnttaammeennttee  ccoonn  eell  ccaatteeddrrááttiiccoo  ddee  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  WWyyoommiinngg,,  
eell  DDrr..LLeeoo  SSpprriinnkkllee..  SSee  ttrraattaabbaa  ddee  uunnaa  mmuujjeerr  yy  ssuu  hhiijjoo  qquuee,,  aall  ppaarreecceerr,,  
mmaannttuuvviieerroonn  ccoonnttaaccttoo  ccoonn  llooss  ooccuuppaanntteess  ddee  uunn  OOVVNNII..  BBeennnneewwiittzz  ssee  ccoonnvveenncciióó  
ddee  qquuee  llaa  mmuujjeerr  hhaabbííaa  ssiiddoo  vvííccttiimmaa  ddee  uunn  iimmppllaannttee,,  eess  ddeecciirr,,  ppoosseeeerrííaa,,  iinnsseerrttaaddoo  
eenn  aallgguunnaa  ppaarrttee  ddee  ssuu  cceerreebbrroo,,  uunn  mmiiccrrooaappaarraattoo  qquuee  ooffrreecceerrííaa  eevveennttuuaall  
                                                                                                                      
6688  MMKK--UUllttrraa  eerraa  uunn  pprrooyyeeccttoo  eexxppeerriimmeennttaall  ddee  mmaanniippuullaacciióónn  ddeell  ccoommppoorrttaammiieennttoo  hhuummaannoo,,  lllleevvaaddoo  aa  ccaabboo  ppoorr  
118855  cciieennttííffiiccooss  yy  7744  iinnssttiittuucciioonneess..  
6699  EEll  DDrr..AArrttuurroo  LLóóppeezz,,  ddeell  AAmmbbuullaattoorriioo  ddee  EEssppeecciiaalliiddaaddeess  ddee  LLaass  PPaallmmaass,,  ddeetteeccttóó  eenn  uunnaa  rraaddiiooggrraaffííaa  
eeffeeccttuuaaddaa  aa  llaa  ccoolluummnnaa  ddee  JJuuddiitthh,,  uunn  ccuueerrppoo  oossccuurroo  eenn  llaa  bbaassee  ddeell  ccuueelllloo..  
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iinnffoorrmmaacciióónn  aa  ssuuss  sseeccuueessttrraaddoorreess..  TTrraass  aallggúúnn  ttiieemmppoo  ddee  eexxppeerriimmeennttaacciióónn  
BBeennnneewwiittzz  aaffiirrmmóó  hhaabbeerr  iinntteerrcceeppttaaddoo  uunnaass  oonnddaass  eelleeccttrroommaaggnnééttiiccaass  ddee  bbaajjaa  
ffrreeccuueenncciiaa,,  oonnddaass  EELLFF,,  pprroocceeddeenntteess  ddee  llaa  bbaassee  ddee  KKiirrllaanndd..  CCuuaannddoo  BBeennnneewwiittzz  
hhiizzoo  ppúúbblliiccoo  ssuu  ddeessccuubbrriimmiieennttoo  eell  sseerrvviicciioo  ddee  iinntteelliiggeenncciiaa  tteejjiióó  uunnaa  ccaammppaaññaa  
iinnttooxxiiccaaddoorraa  ppaarraa  ddeessaaccrreeddiittaarr  aall  iinnccaauuttoo  ffííssiiccoo  eenn  ssuu  ccrreeeenncciiaa  ddee  qquuee  llooss  
eexxttrraatteerrrreessttrreess  tteennííaann  uunnaa  bbaassee  aallllíí..    
  

**  **  **  **  **  
  
          EEssttuuvvee  uunn  bbuueenn  rraattoo  sseennttaaddoo  eenn  eell  ppaarrqquuee,,  ccuuaannddoo  eell  ffrrííoo  mmee  ddeevvoollvviióó  aa  llaa  
ccrruuddaa  rreeaalliiddaadd..  CCaammiinnéé  ddiissttrraaííddoo  ccrruuzzaannddoo  lluucceess  yy  ssoommbbrraass  ccoommoo  uunn  eessppeeccttrroo  
qquuee  ddiissccuurrrree  ppoorr  uunn  ssuueeññoo  ¿¿EEssttaabbaann  vviivviieennddoo  llooss  aabbdduucciiddooss,,  yy  ccoonn  eellllooss  yyoo,,  
uunnaa  ppssiiccoossiiss  ccrreeaaddaa  ppoorr  llooss  mmeeddiiooss  ddee  ccoommuunniiccaacciióónn??  ¿¿EEssttaarrííaann  llooss  
eexxttrraatteerrrreessttrreess  sseeccuueessttrraannddoo  aa  cciiuuddaaddaannooss  ddee  nnuueessttrroo  ppllaanneettaa  ppaarraa  lllleevvaarr  aa  ccaabboo  
eexxppeerriimmeennttaacciioonneess  ggeennééttiiccaass??  ¿¿oo  ssee  ttrraattaabbaa  ddee  uunnaa  aannttiiqquuííssiimmaa  rreeaalliiddaadd  qquuee  ssee  
mmaanniiffeessttaabbaa  aahhoorraa  ccoonn  uunn  rrooppaajjee  ccóóssmmiiccoo??..    PPuueeddee  qquuee  aammbbaass  ccoossaass  aa  llaa  vveezz..  
AAssíí  ppuueeddee  ddeedduucciirrssee  ddeell  ccaassoo  qquuee  pprreesseennttoo  aa  ccoonnttiinnuuaacciióónn  qquuee  aarrrroojjaa,,  ccoommoo  
oottrrooss  ddee  vviissiittaanntteess,,  uunnaa  ggrraann  ccaannttiiddaadd  ddee  ffeennóómmeennooss  ppaarraannoorrmmaalleess  aa  ssuu  
aallrreeddeeddoorr..  NNoo  ffuuii  eell  úúnniiccoo  eenn  ccoonnssttaattaarrlloo..  MMii  bbuueenn  aammiiggoo  PPeeddrroo  PP..  CCaannttoo,,  qquuee  
lloo  bbaauuttiizzóó  ccoonn  eell  nnoommbbrree  ddee  CCaassoo  JJoommeell,,    ttuuvvoo  ooppoorrttuunniiddaadd  ddee  ccoommpprroobbaarrlloo  eenn  
ssuuss  pprrooppiiaass  ccaarrnneess..  TTooddoo  eemmppeezzóó  eell  1155  ddee  aaggoossttoo  ddee  11999911......  
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  1155  
  
  

EENNCCUUEENNTTRROO  EENN  LLAA  PPLLAAYYAA  DDEE  CCAALLAA  TTUUEENNTT  
  
  

  
      FFaallttaabbaann  ppooccooss  ddííaass  ppaarraa  qquuee  tteerrmmiinnaarraann  aaqquueellllaass  mmaarraavviilllloossaass  vvaaccaacciioonneess  eenn  
MMaalllloorrccaa..  JJoosséé  MMaarrííaa  yy  AAnnaabbeell  hhaabbííaann  ddeecciiddiiddoo  vviiaajjaarr  hhaassttaa  aallllíí  ppaarraa  ccoonnoocceerrssee  
mmeejjoorr..  
  
      EEll  SSooll,,  llaass  iinnmmaaccuullaaddaass  ppllaayyaass  yy,,  ssoobbrreettooddoo,,  eell  eessppíírriittuu  aabbiieerrttoo  ddee  llaass  ggeenntteess  
ddee  llaa  iissllaa  lleess  hhaabbííaann  iimmpprreessiioonnaaddoo  ffaavvoorraabblleemmeennttee..  TTooddoo  ssaallííaa  aa  ppeeddiirr  ddee  bbooccaa..  
HHaabbííaann  hheecchhoo  nnoocchhee  eenn  SSóólllleerr  ppaarraa,,  ddeessddee  aallllíí,,  ddeessccuubbrriirr  oottrrooss  rriinnccoonneess  ddee  llaa  
iissllaa..  EEll  pprrooggrraammaa  ddee  vviiaajjee  eerraa  mmuuyy  aapprreettaaddoo..  AAqquueell  ddííaa  hhaabbííaann  ddeecciiddiiddoo  
tteerrmmiinnaarrlloo  vviissiittaannddoo  CCaallaa  TTuueenntt,,  uunnaa  ddiissccrreettaa  ppllaayyaa  ssiittuuaaddaa  eenn  eell  ttéérrmmiinnoo  
mmuunniicciippaall  ddee  EEssccoorrccaa..  QQuueerrííaann  lllleevvaarrssee  aa  BBaarrcceelloonnaa  eell  rreeccuueerrddoo    ddee  uunnaa  
rroommáánnttiiccaa  ppuueessttaa  ddee  SSooll  eenn  uunnoo  ddee  llooss  lluuggaarreess  mmááss  ttrraannqquuiillooss  ddee  llaa  iissllaa..  QQuuiiéénn  
lleess  iibbaa  aa  ddeecciirr  qquuee,,  lloo  qquuee  eenn  rreeaalliiddaadd  ccoonnsseegguuiirrííaann  aallllíí,,  sseerrííaa  vviivviirr  llaa  mmááss  
ddeessggaarrrraaddoorraa  eexxppeerriieenncciiaa  ddee  ssuuss  vviiddaass..  
  
      JJoosséé  MMaarrííaa  tteennííaa  eennttoonncceess  vveeiinnttiissééiiss  aaññooss  yy  eessccoonnddííaa  ssuu  mmiirraaddaa  vviivvaazz  ttrraass  
uunnaass  ggaaffaass  ddee  ppaassttaa  oossccuurraa  qquuee  mmaarrccaabbaann  ssuu  ffuueerrttee  ppeerrssoonnaalliiddaadd..  AAnnaabbeell    eerraa  
ttrreess  aaññooss  mmááss  jjoovveenn  qquuee  ééll..  LLuuccííaa  uunnaa  ppeeqquueeññaa  mmeelleennaa  rriizzaaddaa  aa  llaa  aallttuurraa  ddee  llooss  
hhoommbbrrooss  yy  ssuuss  ffaacccciioonneess  rreeddoonnddeeaaddaass  llee  ddaabbaann  cciieerrttoo  aaiirree  iinnffaannttiill..    
TTrraass  ccoommpprraarr  aallggoo  ddee  cceennaa  ppoorr  eell  ccaammiinnoo  ddeesscceennddiieerroonn  llaa  ssiinnuuoossaa  ccaarrrreetteerraa  qquuee  
ccoonndduuccee  aa  llaa  ssoolliittaarriiaa  ccaallaa..  
  
      EEll  SSooll  eessttaabbaa  aa  ppuunnttoo  ddee  eessccoonnddeerrssee..  SSuu  lluuzz  tteeññííaa  ddee  ppúúrrppuurraa  llaass  nnuubbeess  
aabboorrrreeggaaddaass  qquuee  oottoorrggaabbaann  uunn  hhaalloo  mmáággiiccoo  aa  aaqquueell  cciieelloo  iimmppoonneennttee..  EEll  mmaarr  
aaccaarriicciiaabbaa  ccoonn  eell  vvaaiivvéénn  ddee  ssuuss  oollaass  llooss  ooííddooss  ddee  nnuueessttrraa  ppaarreejjaa  ddee  eennaammoorraaddooss  
qquuiieenneess,,  aaccuurrrruuccaaddooss  ssoobbrree  llaa  aarreennaa,,  ggoozzaabbaann  ddee  aaqquueell  eessppeeccttááccuulloo  nnaattuurraall  ddee  
lluuzz  yy  ccoolloorr..  
        
      SSóólloo  llaass  vvoocceess  ddee  uunnooss  ccaammppiissttaass  qquuee  eell  vviieennttoo  ttrraannssppoorrttaabbaa  ddeessddee  lleejjooss  lleess  
aaccoommppaaññaabbaann..  EEll  rreessttoo  ddee  llooss  vviissiittaanntteess  aa  aaqquueell  lluuggaarr  ppaarraaddiissííaaccoo  ffuueerroonn  
mmaarrcchháánnddoossee  aa  mmeeddiiddaa  qquuee  uunnaa  ffiinnaa    bbrriissaa  hhiizzoo  aaccttoo  ddee  pprreesseenncciiaa..  FFuuee  
eennttoonncceess  ccuuaannddoo  rreeppaarraarroonn  eenn    uunnaa  ttiieennddaa  ddee  ccaammppaaññaa  ssiittuuaaddaa  ssoobbrree  llaa  ppllaayyaa,,  
ddeellaannttee  ddee  eellllooss,,  aauunnqquuee  lleejjooss  ddee  ddoonnddee  ssee  eennccoonnttrraabbaann..  
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      FFrreennttee  aa  ssuu  ppuueerrttaa,,  ssee  hhaallllaabbaa  uunnaa  jjoovveenn,,  aallttaa  yy  eessbbeellttaa..    CCoonn  ssuu  bbrraazzoo  
eexxtteennddiiddoo  sseeññaallaabbaa  aallggúúnn  lluuggaarr  ssoobbrree  eell  aagguuaa..  AA  uunnooss  mmeettrrooss  ppoorr  ddeellaannttee,,  aa  rraass  
ddee  oorriillllaa,,  uunn  hhoommbbrree  ccoonn  llooss  ppaannttaalloonneess  rreemmaannggaaddooss,,  aalluummbbrraabbaa    ccoonn  uunnaa  
lliinntteerrnnaa  llaa  zzoonnaa  qquuee  llaa  mmuujjeerr  iinnddiiccaabbaa..    
      
      --¿¿QQuuéé  hhaacceenn  eessooss??..  PPrreegguunnttoo  JJoosséé  MMaarrííaa  mmiirraannddoo  llaa  eesscceennaa  iinnttrriiggaaddoo..  
          
      --BBuussccaarráánn  aallggoo  --ccoonntteessttóó  ccoonnvveenncciiddaa  AAnnaabbeell..  
  
      EEll  hhoommbbrree  aappaaggaabbaa  yy  eenncceennddííaa  llaa  lliinntteerrnnaa  iilluummiinnaannddoo  uunnaa  zzoonnaa  ggrraannddee  
ddoonnddee,,  aappaarreenntteemmeennttee,,  ssóólloo  hhaabbííaa  aagguuaa..    AAll  ccaabboo  ddee  uunn  rraattoo  ssee  mmeettiieerroonn  eenn  llaa  
ttiieennddaa  ddee  ccaammppaaññaa  yy  JJoosséé  MMaarrííaa  yy  AAnnaabbeell  nnoo  ssee  ffiijjaarroonn  mmááss  eenn  eellllooss..    
  
      --SSeerráá  mmeejjoorr  qquuee  eennttrreemmooss  eenn  eell  ccoocchhee--  llee  pprrooppuussoo  JJoosséé  MMaarrííaa  aa  ssuu  nnoovviiaa..  --
eemmppiieezzaa  aa  rreeffrreessccaarr..  
  
      YY  aaccaarriicciiáánnddoossee  llooss  bbrraazzooss  ssee  lleevvaannttaarroonn  eenn  ddiirreecccciióónn  aall  ccoocchhee  ppaarraa  sseegguuiirr  
ccoonnvveerrssaannddoo  yy  ccoonntteemmppllaannddoo  llooss  ttoonnooss  ddee  aaqquueell  ooccaassoo..  
  
      EEll  CCiittrrooêênn  AAXX  qquuee  hhaabbííaann  aallqquuiillaaddoo  nnoo  eerraa  uunnaa  ssuuiittee  ddee  hhootteell  ppeerroo,,  ppaarraa  ddooss  
jjóóvveenneess  iimmppeettuuoossooss  yy  ccoonn  llaa  lliibbiiddoo  aa  fflloorr  ddee  ppiieell,,  aaqquueell  aassiieennttoo  eerraa  uunn  nniiddoo  ddee  
aammoorr  úúnniiccoo..    YY  aa  eessee  jjuueeggoo  ssee  eennttrreeggaarroonn  mmiieennttrraass  llooss  iinnddiivviidduuooss  ddee  llaa  ttiieennddaa  
rreeccooggííaann  ssuuss  bbáárrttuullooss  yy  aasscceennddííaann  ppoorr  llaa  ppeennddiieennttee  ppaarraa  eennccoonnttrraarr  eell  ccaammiinnoo  
ssiinn  sseerr  vviissttooss  ppoorr  nnuueessttrrooss  pprroottaaggoonniissttaass..  
  
      SSee  hhaabbííaann  qquueeddaaddoo  ssoollooss..  
  
      AAccoommooddaaddooss  eenn  llaa  ppaarrttee  ppoosstteerriioorr  ddeell  ccoocchhee,,  JJoosséé  MMaarrííaa  ccoollooccóó  ssuu  bbrraazzoo  
ddeerreecchhoo  ppoorr  eenncciimmaa  ddeell  hhoommbbrroo  ddee  AAnnaabbeell  yy  aacceerrccóó  ssuuss  llaabbiiooss  aa  llaa  jjoovveenn  
qquuiieenn,,  ssiinn  ooppoonneerr  rreessiisstteenncciiaa,,    ffuunnddiióó  llooss  ssuuyyooss  eenn  uunn  bbeessoo..  SSuu  ccoorraazzóónn  ssee  
aacceelleerróó..  PPaassóó  eennttoonncceess  ssuu  mmaannoo  iizzqquuiieerrddaa  ppoorr  llaa  ppiieerrnnaa  ddee  llaa  mmuucchhaacchhaa  ppaarraa  
aaccaarriicciiaarrllaa..  PPeerroo,,  ddee  rreeppeennttee,,  AAnnaa  ssee  ssiinnttiióó  iinnqquuiieettaa  yy  llee  ccooggiióó  llaa  mmaannoo..  PPoorr  
aallgguunnaa  rraazzóónn  ssee  eennccoonnttrraabbaa  iinnccóómmooddaa..  NNoo  qquueerrííaa  sseegguuiirr  aaddeellaannttee..    
        
      --NNoo,,  JJoosséé,,  nnoo  mmee  aappeetteeccee--  llee  ddiijjoo..    
  
      --VVaammooss,,  ¿¿qquuéé  ttee  ooccuurrrree??  --pprreegguunnttóó  aa  rreeggaaññaaddiieenntteess..  
        
      --NNoo  sséé,,  eess  eell  lluuggaarr,,  ssuuppoonnggoo..  
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      JJoosséé  MMaarrííaa  lleevvaannttóó  llaa  ccaabbeezzaa  qquuee  eessttaabbaa  rreecclliinnaaddaa  eenn  eell  hhoommbbrroo  ddee  ssuu  aammaaddaa  
yy  pprreessttóó  aatteenncciióónn  aa  llooss  ssoonniiddooss..    
  
      --QQuuéé  rraarroo,,  --ppeennssóó--    nnoo  ssee  ooyyee  nnaaddaa,,  nnii  uunn  mmíísseerroo  rruuiiddoo..  
  
      SSiinn  ddeecciirr  nnaaddaa  ssee  ppuussoo  eenn  aalleerrttaa..  
  
      EEffeeccttiivvaammeennttee,,  eell  ssiilleenncciioo  ssee  hhuubbiieerraa  ppooddiiddoo  ccoorrttaarr  ccoonn  ccuucchhiilllloo  ddee  lloo  tteennssoo  
qquuee  eerraa..  AA  ccoonnttiinnuuaacciióónn,,  uunnaa  eexxttrraaññaa  sseennssaacciióónn  ddee  iinnccoommooddiiddaadd  lleess  iinnvvaaddiióó..  
FFuuee  eennttoonncceess  ccuuaannddoo,,  cceerrccaa  ddeell  lluuggaarr  qquuee  pprreevviiaammeennttee  hhaabbííaa  iilluummiinnaaddoo  aaqquueellllaa  
eexxttrraaññaa  ppaarreejjaa,,  vveeiinnttee  mmiinnuuttooss  aanntteess,,  ddiivviissaarroonn  uunn  eexxttrraaññoo  oobbjjeettoo..  
  
      JJoosséé  MMaarrííaa  ssee  ccoollooccóó  llaass  ggaaffaass  ppaarraa  aasseegguurraarrssee  ddee  qquuee  eerraa  cciieerrttoo..  AA  
vveeiinnttiicciinnccoo  mmeettrrooss  ddee  llaa  oorriillllaa  ssee  hhaallllaabbaa,,  ssuussppeennddiiddoo  cceerrccaa  ddeell  aagguuaa,,  uunn  oobbjjeettoo  
lluummiinnoossoo  ccoonn  ffoorrmmaa  ddee  uunnaa  ttaarrttaa  ddee  ddooss  ppiissooss,,  ddee  uunn  ccoolloorr  bbrriillllaannttee..  
  
      --¿¿QQuuéé  eess  eessoo??--  EExxccllaammóó  AAnnaabbeell  aassuussttaaddaa  mmiieennttrraass  ssee  iinnccoorrppoorraabbaa  ddee  uunn  
ssaallttoo..  
    
      --NNoo  lloo  sséé--  rreessppoonnddiióó  JJoosséé  MMaarrííaa  ccoonn  vvoozz  eennttrreeccoorrttaaddaa,,  --vvooyy  aa  eecchhaarr  uunn  
vviissttaazzoo..  
  
      --NNoo,,  nnoo  ssaallggaass,,  ppoorr  ffaavvoorr..  --MMuussiittóó  AAnnaabbeell  ddeessccoonncceerrttaaddaa..  
  
      MMiieennttrraass,,  aaqquueellllaa  lluuzz  eennoorrmmee  hhaabbííaa  iinniicciiaaddoo  uunn  mmoovviimmiieennttoo  ssuuaavvee,,  ccoommoo  uunn  
vvaaiivvéénn..  SSuu  bbrriilllloo  aazzuullaaddoo  ssee  rreefflleejjaabbaa  eenn  eell  aagguuaa  ccoonn  ggrraann  ppootteenncciiaa..  DDeessddee  
lluueeggoo  nnoo  eerraa  uunnaa  bbaarrccaa..  ¿¿QQuuéé  ppooddííaa  sseerr  eennttoonncceess??  
  
      TTeennddrrííaa  mmááss  ddee  vveeiinnttee  mmeettrrooss  ddee  ddiiáámmeettrroo,,  eerraa  eennoorrmmee,,  yy  ssuuss  bboorrddeess  ssee  vveeííaann  
ccllaarraammeennttee  ddeeffiinniiddooss  aa  ppeessaarr  ddee  llaa  ggrraann  lluummiinnoossiiddaadd  qquuee  eemmaannaabbaa..  ¿¿DDee  ddóónnddee  
hhaabbííaa  ssaalliiddoo??  ¿¿DDee  ddeebbaajjoo  ddeell  mmaarr??  
  
      JJoosséé  MMaarrííaa  rreeccoorrddóó,,  eenn  eessee  iinnssttaannttee,,  hhaabbeerr  ppuueessttoo  uunnaa  lliinntteerrnnaa  eenn  llaa  gguuaanntteerraa  
aanntteess  ddee  ssuu  ppaarrttiiddaa  yy,,  ssiinn  ssaalliirr  ddeell  ccoocchhee  ssee  ccoollooccóó  eenn  llooss  aassiieennttooss  ddeellaanntteerrooss  
ppaassaannddoo  llaass  ppiieerrnnaass  ppoorr  eell  hhuueeccoo  ddee  llaa  ppaallaannccaa  ddee  ccaammbbiiooss..  SSuu  rreessppiirraacciióónn  
eennttrreeccoorrttaaddaa  ppooddííaa  ooíírrssee  ssiinn  ddiiffiiccuullttaadd  mmiieennttrraass,,  aa  ttiieennttaass,,  bbuussccaabbaa  
ccoommppuullssiivvaammeennttee  llaa  lliinntteerrnnaa  eennttrree  llooss  oobbjjeettooss..  EEssttaabbaa  aatteerrrroorriizzaaddoo..  
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      --AAqquuíí  eessttáá--  eexxccllaammóó  nneerrvviioossoo  mmiieennttrraass  ssuujjeettaabbaa  eenn  ssuu  mmaannoo  eell  aannssiiaaddoo  
oobbjjeettoo..  
PPeerroo  aall  lleevvaannttaarr  llaa  mmiirraaddaa  vviioo  aallggoo  qquuee  llee  aattuurrddiióó  ttooddaavvííaa  mmááss..  
      EEnncciimmaa  ddee  aaqquueell  oobbjjeettoo  eennoorrmmee    hhaabbííaa  uunn  sseerr..  
  
      --AAnnaabbeell  ¿¿vveess  eessoo??  --pprreegguunnttóó  mmiieennttrraass  eennttoorrnnaabbaa  llooss  oojjooss..  
  
      LLaa  jjoovveenn  ppaarreeccííaa  iiddaa,,  aappeennaass  ppeessttaaññeeaabbaa  yy  ssuu  rreessppiirraacciióónn  ssoonnoorraa  ssee  ddeejjaabbaa  ooíírr  
ccoonn  aagguuddeezzaa  eenn  eell  hhaabbiittááccuulloo..  
  
      --¡¡PPaarreeccee  uunn  ffrraaiillee!!..    
  
      EEnn  uunnoo  ddee  llooss  bboorrddeess  ddee  aaqquueell  aarrtteeffaaccttoo  eessttaabbaa  ddee  ppiiee,,  ddee  eessppaallddaass  aa  eellllooss,,  uunn  
sseerr  aattaavviiaaddoo  ccoonn  lloo  qquuee  ppaarreeccííaann,,  eeffeeccttiivvaammeennttee,,  uunnooss  hháábbiittooss..  ¿¿LLeess  eessttaabbaa  
jjuuggaannddoo  llaa  iimmaaggiinnaacciióónn  uunnaa  mmaallaa  ppaassaaddaa??  AA  ppuunnttoo  eessttuuvvoo  ddee  ppeelllliizzccaarrssee..    
  
      EEll  ““ffrraaiillee””  vveessttííaa  ttrraajjee  llaarrggoo,,  ddee  ccuueerrppoo  eenntteerroo,,  ppaarreeccííaa  eenn  rreeaalliiddaadd  uunnooss  
hháábbiittooss  ddee  mmoonnjjee,,  ccaappuucchhaa  iinncclluuiiddaa..  SSuuss  ppiieess  nnoo  ttooccaabbaann  llaa  ssuuppeerrffiicciiee  ddee  aaqquueell  
aarrtteeffaaccttoo,,  ssee  eennccoonnttrraabbaann  eenn  rreeaalliiddaadd  aa  ppooccaa  ddiissttaanncciiaa  ddee  ééll  yy,,  ppaarraa  mmaayyoorr  
ddeessccoonncciieerrttoo  ddee  nnuueessttrrooss  pprroottaaggoonniissttaass,,  ddee  ddeebbaajjoo  ddee  ssuuss  rrooppaajjeess  ssaallííaann  uunnaa  
eessppeecciiee  ddee  cchhiissppaass..  AAqquueelllloo,,  ddeeffiinniittiivvaammeennttee,,  nnoo  tteennííaa  eexxpplliiccaacciióónn..  
  
      ¿¿QQuuéé  eessttaabbaa  hhaacciieennddoo  aallllíí??..    
  
      DDaabbaa  llaa  iimmpprreessiióónn  ddee  eessttaarr  oobbsseerrvvaannddoo  aallggoo  mmuuyy  ffiijjaammeennttee,,  ccoommoo  ssii  rreeppaarraarraa  
aallggoo,,  iinncclluussoo..  
    
      ¿¿SSee  ttrraattaabbaa  ddee  uunn  sseerr  pprroocceeddeennttee  ddeell  eessppaacciioo??..  EErraa  iimmppoossiibbllee  ssaabbeerrlloo..  NNoo  lloo  
hhaabbííaann  vviissttoo  aappaarreecceerr..  
  
      SSuu  ttaammaaññoo  eerraa  ppeeqquueeññoo  eenn  rreellaacciióónn  aall  oobbjjeettoo  yy,,  aaddeemmááss,,  nnoo  eerraann  vviissiibblleess  nnii  
ssuuss  mmaannooss  nnii  ssuuss  ppiieess..  
  
      --TTee  ddaass  ccuueennttaa,,  --ddiijjoo  JJoosséé--  ppaarreeccee  qquuee  bbrriillllaa..    
  
      AAnnaabbeell,,  ccaaddaa  vveezz  mmááss  aassuussttaaddaa,,  ssee  ssiittuuóó,,  ttaammbbiiéénn,,  eenn  llooss  aassiieennttooss  ddeellaanntteerrooss..  
EEssttaabbaa  aall  bboorrddee  ddee  uunn  aattaaqquuee  ddee  nneerrvviiooss..  
  
      --VVáámmoonnooss  ddee  aaqquuíí--  ssuupplliiccóó  eennttrree  ssoolllloozzooss..  
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      PPeerroo  llaa  ccuurriioossiiddaadd  ddee  JJoosséé  MMaarrííaa  ppuuddoo  mmááss  qquuee  eell  mmiieeddoo..  NNoo  ppooddííaa  ddeejjaarr  ddee  
mmiirraarr  aaqquueell  oobbjjeettoo..  LLee  eennccaannddiillaabbaa  yy,,  ccoonn  llaa  lliinntteerrnnaa  eenncceennddiiddaa,,  ddiirriiggiióó  ssuu  hhaazz  
hhaassttaa  aaqquueell  sseerr..  EEnnttoonncceess  ssee  ddiioo  llaa  vvuueellttaa  yy,,  ccoommoo  fflloottaannddoo  eenn  eell  aaiirree,,  ssee  ddiirriiggiióó  
ccoonn  lleennttiittuudd  hhaacciiaa  eellllooss..  
  
      --¡¡NNoo  ttiieennee  ccaarraa!!  --eexxccllaammóó  aatteerrrroorriizzaaddoo  
  
      AAnnaabbeell  eemmppeezzóó  aa  ggrriittaarr  hhiissttéérriiccaammeennttee  mmiieennttrraass  iinnssiissttííaa  eenn  ssuuss  ssúúpplliiccaass..  
  
      --VVáámmoonnooss,,  JJoosséé,,  vváámmoonnooss  
        
      AAqquueell  ““mmoonnjjee””  ssee  aacceerrccaabbaa  bbaallaanncceeáánnddoossee  eenn  eell  aaiirree,,  ppaarreeccííaa  eell  ppéénndduulloo  ddee  
uunn  rreelloojj..  NNoo  ssee  llee  vveeííaann  ttaammppooccoo  mmaannooss  nnii  ppiieess  yy  ddaabbaa  llaa  iimmpprreessiióónn  qquuee  ppoosseeííaa  
lluuzz  pprrooppiiaa..  BBrriillllaabbaa..  
  
      JJoosséé  MMaarrííaa,,  iinnssttiinnttiivvaammeennttee,,  ddiirriiggiióó  ssuu  mmaannoo  ddeerreecchhaa  hhaacciiaa  eell  ccoonnttaaccttoo..  NNoo  
ppooddííaa  qquuiittaarrllee  llaa  vviissttaa  ddee  eenncciimmaa  aa  aaqquueelllloo  qquuee  nnoo  ppaarreeccííaa  aacceerrccaarrssee  ccoonn  mmuuyy  
bbuueennaass  iinntteenncciioonneess..  
  
      --PPoonnttee  eenn  mmaarrcchhaa  ppoorr  ffaavvoorr  --mmuurrmmuurróó..  
  
      TTrraass  ddaarr  vvuueellttaa  aa  llaa  llllaavvee  eell  mmoottoorr  ddee  aarrrraannqquuee  ddeejjóó  iirr  uunn  ggeemmiiddoo  ppeerroo  eell  
aauuttoommóóvviill  nnoo  ssee  ppuussoo  eenn  mmaarrcchhaa..  
  
      --NNoo  ppuueeddee  sseerr,,  vvaammooss,,  vvaammooss,,……  
  
      VVoollvviióó  aa  ggiirraarr  llaa  llllaavvee..  YY  eell  mmoottoorr,,  ttrraass  qquueejjaarrssee  ddee  nnuueevvoo,,  llaannzzóó  uunn  bbrraammiiddoo..  
SSuussppiirróó  aalliivviiaaddoo..  
  
      EEll  sseerr  eessttaabbaa  yyaa  mmuuyy  cceerrccaa..  EEmmaannaabbaa  uunn  lluuzz  ppaarreecciiddaa  aall  nneeóónn  ddee  llaass  
ddiissccootteeccaass  yy,,  eessttaabbaa  ccllaarroo,,  nnoo  tteennííaa  rroossttrroo..  
  
      JJoosséé  MMaarrííaa  eennggrraannóó  llaa  mmaarrcchhaa  aattrrááss  yy  ppiissóó  ffuueerrttee  eell  aacceelleerraaddoorr  aall  mmiissmmoo  
ttiieemmppoo  qquuee  ssuu  tteemmbblloorroossaa  ppiieerrnnaa  iizzqquuiieerrddaa  ssee  lleevvaannttaabbaa  ddeell  ppeeddaall  ddeell  
eemmbbrraagguuee..  LLaass  rruueeddaass  ggiirraarroonn  vviioolleennttaammeennttee  lleevvaannttaannddoo  mmuucchhaa  aarreennaa..  AA  ppuunnttoo  
eessttuuvvoo  ddee  hhuunnddiirrllaass  ddeemmaassiiaaddoo  ppeerroo,,  ffiinnaallmmeennttee,,  eell  vveehhííccuulloo  eemmpprreennddiióó  llaa  
hhuuiiddaa  ccoonn  llaass  lluucceess  aappaaggaaddaass  yy  ccoommoo  aallmmaa  qquuee  ppiillllaa  eell  ddiiaabblloo..  
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      LLaass  nnuummeerroossaass  ppiieeddrraass  ddee  llaa  ccaallaa  ggoollppeeaabbaann  ppeerrssiisstteenntteemmeennttee  llooss  bbaajjooss  ddeell  
ccoocchhee  mmiieennttrraass  JJoosséé  MMaarrííaa,,  aall  vvoollaannttee,,  ttrraattaabbaa  ccoonn  ddiiffiiccuullttaadd  ddee  eennccoonnttrraarr  eell  
ccaammiinnoo..  
      --DDeemmoonniiooss,,  ¿¿ddóónnddee  eessttáá  llaa  ssaalliiddaa??  
  
      SSiinn  ssaabbeerr  mmuuyy  bbiieenn  ccóómmoo  yy,,  ttrraass  eetteerrnnooss  sseegguunnddooss  ddee  ppeerrsseeccuucciióónn,,  eennccaarróó  
ffiinnaallmmeennttee  eell  ccaammiinnoo..  YYaa  eenn  eell  aassffaallttoo  sseegguuííaann  ooyyeennddoo  ggoollppeess  eenn  eell  aauuttoommóóvviill;;  
¿¿YY  ssii  eell  ““mmoonnjjee””  lleess  hhuubbiieerraa  ddaaddoo  aallccaannccee??  ¿¿yy  ssii  ssee  hhuubbiieerraa  ssuujjeettaaddoo  aall  
vveehhííccuulloo  ddee  aallgguunnaa  ffoorrmmaa??,,  ¿¿hhaabbííaa  ppaassaaddoo  eell  ppeelliiggrroo??..  AAnnaabbeell  nnoo  qquuiissoo  ggiirraarrssee..  
SSóólloo  ppooddííaa  ggrriittaarr  ddeessaaffoorraaddaammeennttee..  EEssttaabbaa  ffuueerraa  ddee  ccoonnttrrooll..  
  
      PPoorr  ffiinn  eennffiillaarroonn  llaa  ssiinnuuoossaa  ccaarrrreetteerraa..  EErraa  ttaann  eessttrreecchhaa  qquuee  aappeennaass  aaddmmiittííaa  llooss  
ddooss  ccaarrrriilleess  ddee  cciirrccuullaacciióónn..  AA  uunn  llaaddoo  llaass  aaffiillaaddaass  rrooccaass  yy,,  eenn  eell  oottrroo,,  uunn  
pprrooffuunnddoo  bbaarrrraannccoo  aammeennaazzaabbaann  ppeelliiggrroo..  LLooss  ggoollppeess  hhaabbííaann  cceessaaddoo  yy,,  
lleennttaammeennttee,,  rreeccuuppeerraabbaann  eell  aalliieennttoo..  JJoosséé  MMaarrííaa  eessttaabbaa  eemmppaappaaddoo  ddee  uunn  ssuuddoorr  
ffrrííoo  yy  AAnnaabbeell  ssoolllloozzaabbaa  eennttrree  rreezzooss..  SSuuss  bbooccaass  eessttaabbaann  sseeccaass..    
  
      TTooddaavvííaa  nnoo  hhaabbííaann  tteenniiddoo  ttiieemmppoo  ddee  ccrruuzzaarr  ddooss  ppaallaabbrraass  ccuuaannddoo,,  ddee  rreeppeennttee,,  
ttrraass  ddeejjaarr  aattrrááss  uunnaa  ddee  llaass    ccuurrvvaass  ddee  aaqquueellllaa  ccaarrrreetteerraa  ssiinn  mmaarrccaarr  qquuee  ddiibbuujjaabbaa  
ssoommbbrraass  tteerrrroorrííffiiccaass,,  eell  aauuttoommóóvviill  iilluummiinnóó  aallggoo  iinnccrreeííbbllee..  
  
      AAppaarreecciióó  ddee  rreeppeennttee,,  ffrreennttee  aall  ccoocchhee  yy  ssiinn  ddaarr  ttiieemmppoo  aa  rreeaacccciioonnaarr..  PPaarreeccííaa  
uunnaa  eennoorrmmee  rraayyaa  ddee  mmaarr7700,,  eessee  aassppeeccttoo  tteennííaa  aall  mmeennooss..  UUnnaa  eennoorrmmee  ccaabbeezzaa  eenn  
ffoorrmmaa  ddee  ddiissccoo  rroommbbooiiddaall  ppeerroo  ssiinn  aalleettaass..  NNoo  tteennííaa  bbooccaa  ppeerroo  ddiissppoonnííaa  ddee  uunnooss  
ssiinniieessttrrooss  oojjooss  nneeggrrooss  yy  rraassggaaddooss  hhaacciiaa  eell  eexxtteerriioorr..  SSuu  ttaammaaññoo  eerraa  ttaann  ggrraannddee  
qquuee  ooccuuppaabbaa  eell  aanncchhoo  ddee  llaa  ccaarrrreetteerraa  yy,,  ppaarraa  ccoollmmoo,,  ssee  ddiirriiggííaa  ddiirreeccttoo  hhaacciiaa  eell  
aauuttoommóóvviill..  AAnnaabbeell  cceerrrróó  llooss  oojjooss..  EEnn  ddéécciimmaass  ddee  sseegguunnddoo  aaqquueell  sseerr,,  lloo  qquuee  
ffuueerraa,,    ppooddííaa  ccoolliissiioonnaarr  ccoonnttrraa  eellllooss,,  ddee  hheecchhoo  lllleeggóó  aa  rroozzaarr  eell  tteecchhoo  ddeell  
aauuttoommóóvviill  yy  ppaarreecciióó  ccaaeerr  ppoorr  eell  bbaarrrraannccoo..  JJoosséé  MMaarrííaa,,  ccoommoo  eess  llóóggiiccoo,,  nnoo  ssee  
ddeettuuvvoo..  PPiissóó  eell  aacceelleerraaddoorr  ccoonn  ssuu  tteemmbblloorroossaa  ppiieerrnnaa  yy  ddeettuuvvoo  eell  vveehhííccuulloo  eenn  
uunnaa  eerrmmiittaa,,  uunnooss  kkiillóómmeettrrooss  mmááss  aaddeellaannttee..  TTooddoo  hhaabbííaa  ppaassaaddoo..  
    
      PPooddííaa  sseennttiirr  ppaallppiittaarr  ssuu  ssiieenn  iizzqquuiieerrddaa..  CCiieennttooss  ddee  pprreegguunnttaass  aaccuuddiieerroonn  aa  ssuu  
mmeennttee;;  ¿¿qquuéé  hhaabbííaa  ppaassaaddoo??,,  ¿¿qquuéé  eerraa  ttooddoo  aaqquueelllloo??,,  ¿¿PPoorr  qquuéé  eellllooss??……  
  
      TTooddaavvííaa  aaggiittaaddaa,,  AAnnaabbeell  bbaajjóó  ddeell  ccoocchhee  yy,,  aapprreessuurraaddaammeennttee,,  ssuubbiióó  llaass  
eessccaalleerraass  qquuee  ddiirriiggííaann  aa  llaa  ppuueerrttaa  ddee  aaqquueellllaa  eerrmmiittaa  ddeell  ssiigglloo  XXIIIIII..  

                                                                                                                      
7700  LLaa  RRaayyaa  ddee  MMaarr  ((RRaajjaa  ccllaavvaattaa))  eess  uunn  ppeezz  qquuee  ssee  ccaarraacctteerriizzaa  ppoorr  ssuu  ccuueerrppoo  ccoommpprriimmiiddoo,,  ccoonn  ffoorrmmaa  ddee  ddiissccoo  
rroommbbooiiddaall  qquuee,,  ppoorr  ssuuppuueessttoo  nnoo  vvuueellaa..  
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      GGoollppeeóó  llaa  aallddaabbaa  uunnaa  yy  oottrraa  vveezz  yy,,  ffiinnaallmmeennttee,,  llaa  ppuueerrttaa  ssee  aabbrriióó..  TTrraass  eell  
uummbbrraall  aappaarreecciióó  uunn  hhoommbbrree  ddee  uunnooss  cciinnccuueennttaa  yy  ttaannttooss  aaññooss,,  ccoonn  eell  rroossttrroo  
aaffaabbllee  yy  eell    ppeelloo  ccaannoo..  
  
      SSee  qquueeddaarroonn  ccoonnvveerrssaannddoo  eenn  llaa  ppuueerrttaa..  JJoosséé  MMaarrííaa  eemmppeezzóó  aa  hhaabbllaarr  
aacceelleerraaddaammeennttee..  QQuueerrííaa  ccoonnttaarrlloo  ttooddoo  ddee  ggoollppee..  EEll  ccuurraa  eennttoorrnnóó  llooss  oojjooss,,  
ccoollooccóó  ssuu  mmaannoo  eenn  llaa  eessppaallddaa  yy  lleess  ppiiddiióó  qquuee  ssee  ttrraannqquuiilliizzaarraann..    
  
      --YYaa  ppaassóó  ttooddoo,,  ttrraannqquuiillooss,,  nnoo  ppaassaa  nnaaddaa  --lleess  ddiijjoo  eenn  ttoonnoo  mmeelloossoo  mmiieennttrraass  ddee  
ssoossllaayyoo  ddiirriiggííaa  uunnaa  mmiirraaddaa  aall  cciieelloo..  --AAqquuíí,,  eessttaass  ccoossaass  ppaassaann  ccoonn  ffrreeccuueenncciiaa,,  --
pprroossiigguuiióó--  mmuucchhooss  ppeessccaaddoorreess  hhaann  vviissttoo  ssaalliirr  lluucceess  ddeell  aagguuaa  mmiieennttrraass  
ttrraabbaajjaabbaann  yy,,  hhaaccee  aaññooss,,  ssee  vviioo,,  ttaammbbiiéénn,,  uunn  mmoonnjjee  ccoommoo  eell  qquuee  mmee  ddeeccííss7711..  
  
      RReeggrreessaarroonn  aall  ccoocchhee  aallggoo  mmááss  ttrraannqquuiillooss  yy,,  eennttoonncceess,,  JJoosséé  MMaarrííaa,,  ssiinn  ppooddeerrssee  
ssaaccaarr  ddee  llaa  mmeennttee  eell  eeppiissooddiioo  vviivviiddoo,,  rreeppaarróó  eenn  uunnooss  aarraaññaazzooss  eenn  eell  tteecchhoo  ddeell  
aauuttoommóóvviill,,  aaqquueelllloo  lloo  hhaabbííaa  hheecchhoo  llaa  mmiisstteerriioossaa  ““rraayyaa  vvoollaaddoorraa””..  NNoo  hhaabbííaa  
dduuddaa,,  aaqquueellllaa  ““ccoossaa””  eerraa  rreeaall..  
  

                                                                                                                      
7711  EEnn  eell  vveerraannoo  ddee  11997788  ddooss  nniiññooss  qquuee  ssee  eennccoonnttrraabbaann  jjuuggaannddoo  eenn  uunn  ddeessccaammppaaddoo  ddee  llaa  ffiinnccaa  ddee  ““CC’’aann  FFiittaa””  
cceerrccaa  ddee  CC’’aann  CCiiffrree,,  aa  uunnooss  kkiillóómmeettrrooss  ddee  VViillaa  ((IIbbiizzaa)),,  ooyyeerroonn  uunn  ffuueerrttee  rruuiiddoo  cceerrccaa  ddee  llaass  rraammaass  ddeell  
aallggaarrrroobboo  ssoobbrree  eell  qquuee  eessttaabbaann  ssuubbiiddooss..  BBaajjaarroonn  ddeell  áárrbbooll  yy,,  eennttoonncceess,,  ccoonntteemmppllaarroonn  lloo  qquuee  lleess  ppaarreecciióó  uunn  
rroobboott  qquuee  eessttaabbaa  aaggaacchhaaddoo  ccoommoo  bbuussccaannddoo  aallggoo  eenn  eell  ssuueelloo..  EErraa  aallttoo  yy  lllleevvaabbaa  uunn  ttrraajjee  ppllaatteeaaddoo..  SSuu  ccaabbeezzaa  
eessttaabbaa  aappllaannaaddaa  ppoorr  llaa  ppaarrttee  ssuuppeerriioorr  yy,,  eenn  llaa  ppaarrttee  ppoosstteerriioorr  ddee  llaa  mmiissmmaa  aapprreecciiaarroonn  uunnaa  rreennddiijjaa  cciirrccuullaarr  yy  ddooss  
aanntteennaass  qquuee  ppaarrttííaann  ddee  llaa  ppaarrttee  ppoosstteerriioorr  ddeell  ccrráánneeoo..  EEnn  lluuggaarr  ddee  oojjooss  tteennííaa  ddooss  rreennddiijjaass  vveerrttiiccaalleess..  CCuuaannddoo  eell  
rroobboott  aaddvviirrttiióó  llaa  pprreesseenncciiaa  ddee  llooss  nniiññooss  ssee  iinnccoorrppoorróó  ;;  aannttee  lloo  ccuuaall  llooss  ddooss  ppeeqquueeññooss  eecchhaarroonn  aa  ccoorrrreerr  hhaassttaa  uunnaa  
aallaammbbrraaddaa  ddoonnddee  ssee  ddeettuuvviieerroonn  aa  mmiirraarr  lloo  qquuee  ooccuurrrrííaa  aa  ssuuss  eessppaallddaass..  
AAddvviirrttiieerroonn,,  eennttoonncceess,,  llaa  pprreesseenncciiaa  ddee  uunnaa  sseegguunnddaa  ffiigguurraa,,  llaa  ddee  uunn  hhoommbbrree  vveessttiiddoo  ccoonn  ttúúnniiccaa  bbllaannccaa  qquuee  
ccuubbrrííaa  ssuu  ccaabbeezzaa,,  bbaajjoo  llaa  qquuee  ppooddííaann  vveerrssee  aallgguunnooss  mmeecchhoonneess  ddee  ccaabbeelllloo  ppeelliirrrroojjoo..  EEnn  llaa  ppaarrttee  ddeellaanntteerraa  ddee  ssuu  
vveessttiidduurraa  eerraann  vviissiibblleess  uunnaass  ttiirraass  nneeggrraass  vveerrttiiccaalleess  yy  uunnaa  eessttrreellllaa  ddoorraaddaa  eenn  eell  ppeecchhoo..  
  LLooss  ddooss  sseerreess  eessttaabbaann  jjuunnttoo  aa  uunn  oobbjjeettoo  oovvooiiddee  ddee  ccoolloorr  ggrriissáácceeoo  eelleevvaaddoo  aammeennooss  ddee  uunn  mmeettrroo  ddeell  
ssuueelloo..  TTrraass  uunnooss  mmiinnuuttooss  ssee  eelleevvóó  yy  ddeessaappaarreecciióó  
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  1166  
  
  
  

SSEERREESS  EENN  EELL  DDOORRMMIITTOORRIIOO  
  
  
  
  

      EEssttaa  ddrraammááttiiccaa  eexxppeerriieenncciiaa  ssiirrvviióó  ppaarraa  qquuee  ssuuss  ddeessttiinnooss  ssee  jjuunnttaasseenn  
ddeeffiinniittiivvaammeennttee..  EEll  77  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  aaqquueell  mmiissmmoo  aaññoo,,  JJoosséé  MMaarrííaa  GGóómmeezz  yy  
AAnnaabbeell  JJuuaarrrrooss  ssee  ccaassaarroonn  yy  ssee  ttrraassllaaddaarroonn  aa  uunn  iinnmmuueebbllee  ssiittuuaaddoo  eenn  llaa  
llooccaalliiddaadd  bbaarrcceelloonneessaa  ddee  MMoolliinnss  ddee  RReeyy..  EErraa  uunn  ppiissoo  mmooddeessttoo,,  aa  llaass  aaffuueerraass  ddee  
llaa  ppoobbllaacciióónn,,  eenn  llaa  llaaddeerraa  ddee  uunn  mmoonnttee..    
  
      NNoo  ppooddííaann  oollvviiddaarr  llaa  eexxppeerriieenncciiaa  vviivviiddaa..  SSuu  iinntteennssiiddaadd  eerraa  ttaann  ffuueerrttee  qquuee,,  eenn  
mmuucchhaass  ooccaassiioonneess,,  ssee  ddeessppeerrttaabbaann  ppoorr  llaa  nnoocchhee  ccoonn  llaa  vviivvaa  iimmaaggeenn  ddee  aaqquueellllooss  
oojjooss  yy,,  ccuuaannddoo  eessoo  ooccuurrrrííaa,,  lleess  iinnvvaaddííaa  uunnaa  eexxttrraaññaa  sseennssaacciióónn  ddee  qquuee  ssuu  
aavveennttuurraa  nnoo  hhaabbííaa  ffiinnaalliizzaaddoo..  
  
      PPrriimmeerroo  llooss  rruuiiddooss  eenn  eell  ccoommeeddoorr,,  ddeessppuuééss  oobbjjeettooss  qquuee  ddeessaappaarreeccííaann  ddeell  
lluuggaarr  ddoonnddee  llooss  hhaabbííaann  ddeejjaaddoo  pprreevviiaammeennttee  yy,,  ffiinnaallmmeennttee,,  ssoommbbrraass  ddee  sseerreess  
eexxttrraaññooss..  
AA  mmeeddiiddaa  qquuee  eell  ttiieemmppoo  ppaassaabbaa  yy  aaqquueellllooss  ffeennóómmeennooss  ppeerrssiissttííaann,,  eell  ccaarráácctteerr  ddee  
JJoosséé  MMaarrííaa  ssee  ttoorrnnaabbaa  mmááss  iirraasscciibbllee..  DDiissccuuttííaa  ppoorr  nnaaddaa..  TTeennííaann  qquuee  ppoonneerr  ffiinn  aa  
aaqquueellllaa  ssiittuuaacciióónn,,  cceerrcciioonnaarrssee,,  eenn  ssuummaa,,  ddee  qquuee  llaa  eexxppeerriieenncciiaa  vviivviiddaa  eenn  
MMaalllloorrccaa  nnoo  tteennííaa  ssuu  ccoonnttiinnuuiiddaadd  eenn  BBaarrcceelloonnaa..  PPeerroo,,  ¿¿ccóómmoo??..  
  
      --DDeebbeemmooss  ccoonnttáárrsseelloo  aa  aallgguuiieenn  qquuee  nnooss  ccrreeaa,,  pprrooppuussoo  AAnnaabbeell  ccoonn  ssuuss  cceejjaarr  
aarrqquueeaaddaass..  
        
      --TTiieenneess  rraazzóónn,,  ssiinnoo  vvaammooss  aa  vvoollvveerrnnooss  llooccooss..  
    
      UUnn  rruuiiddoo  eessttrruueennddoossoo  ssee  hhiizzoo  nnoottaarr  eenn  llaa  ccoocciinnaa..  AAnnaabbeell  ssee  ddiirriiggiióó  ddiilliiggeennttee  
hhaassttaa  llaa  ppuueerrttaa;;  
        
      --DDiiooss  mmííoo,,  ssee  hhaa  rroottoo  ttooddoo..  
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      LLaa  vvaajjiillllaa,,  eeffeeccttiivvaammeennttee,,  ssee  hhaabbííaa  hheecchhoo  aaññiiccooss  iinneexxpplliiccaabblleemmeennttee..  ¿¿QQuuéé  
eessttaabbaa  ssuucceeddiieennddoo??  
      UUnnaa  nnoocchhee,,  mmiieennttrraass  ddoorrmmííaann,,  ooccuurrrriióó  aallggoo  eessppeelluuzznnaannttee..  SSeerrííaann  aallggoo  mmááss  ddee  
llaass  ddooccee..  JJoosséé  MMaarrííaa  nnoo  ppooddííaa  ccoonncciilliiaarr  eell  ssuueeññoo,,  ddee  rreeppeennttee,,  uunnaa  bboollaa  ddee  lluuzz  ssee  
mmaatteerriiaalliizzóó  aannttee  ssuuss  oojjooss..  TTeennddrrííaa  uunnooss  3300  cceennttíímmeettrrooss  ddee  ddiiáámmeettrroo  yy  eemmaannaabbaa  
uunnaa  ppootteennttee  lluummiinnoossiiddaadd  aazzuullaaddaa..  AAnnaabbeell,,  qquuee  ddoorrmmííaa  bbooccaa  aabbaajjoo  ssee  rreevvoollvviióó  
eenn  llaa  ccaammaa  mmoolleessttaa  ppoorr  llaa  iinntteennssiiddaadd  ddee  aaqquueellllaa  lluuzz..  LLaa  bboollaa  ssee  ddeessppllaazzóó  
lleennttaammeennttee  hhaacciiaa  llaa  ddeerreecchhaa  hhaassttaa  ccoollooccaarrssee  ffrreennttee  aall  eessppeejjoo  ddee  llaa  hhaabbiittaacciióónn..  
PPaarreeccííaa  ddee  ddííaa..  
  
      JJoosséé  MMaarrííaa  ffrruunncciióó  eell  cceeññoo  ppeerroo,,  ccuurriioossaammeennttee,,  nnoo  ppeerrddiióó  llaa  ccaallmmaa..  EErraa  
eexxttrraaññoo,,  nnoo  ppooddííaa  mmoovveerrssee  yy,,  aaddeemmááss,,  sseennttííaa  uunnaa  pprreessiióónn  eenn  eell  ppeecchhoo  qquuee  llee  
iimmppeeddííaa  rreessppiirraarr  ccoonn  fflluuiiddeezz..  AA  ppeessaarr  ddee  ttooddoo  eessttaabbaa  ttrraannqquuiilloo..  
  
      LLaa  lluuzz,,  ttrraass  vvaarriiooss  sseegguunnddooss  ddee  eessttaarr  ssuussppeennddiiddaa  ssee  vvoollaattiilliizzóó  eenn  eell  aaiirree..  
RReessppiirróó  aalliivviiaaddoo,,  aauunnqquuee  ssuu  mmeennttee  eemmppeezzóó  aa  eelluuccuubbrraarr..  ¿¿EErraa  aaqquueellllaa  lluuzz  uunnaa  
ssoonnddaa  ddee  tteeccnnoollooggííaa  ddeessccoonnoocciiddaa??,,  ¿¿eessttaabbaann  ssiieennddoo  oobbsseerrvvaaddooss  ppoorr  aallgguunnaa  
ddeessccoonnoocciiddaa  ffoorrmmaa  ddee  eexxiisstteenncciiaa??,,  ¿¿ccoonn  qquuee  oobbjjeettiivvooss  lleess  ppeerrsseegguuííaann??……  
  
      AA  eessttaass  pprreegguunnttaass  eessttaabbaa  eennttrreeggaaddoo  ccuuaannddoo  ooyyóó  rruuiiddoo  eenn  eell  ccoommeeddoorr  qquuee  llee  
llllaammóó  llaa  aatteenncciióónn..  TTrraaggóó  ssaalliivvaa  yy  ddiirriiggiióó  ssuu  mmiirraaddaa  hhaacciiaa  llaa  ppuueerrttaa..  EEssttaabbaa  
eennttrreeaabbiieerrttaa  yy,,  ttrraass  eellllaa,,  ppooddííaann  ddiissttiinngguuiirrssee  eenn  llaa  ppeennuummbbrraa  llaa  ssiilluueettaa  ddee  ddooss  
sseerreess..  EErraann  mmááss  bbiieenn  ppeeqquueeññooss,,  ccoonn  llooss  bbrraazzooss  mmááss  llaarrggooss  ddee  lloo  nnoorrmmaall  yy  
ddiissppoonnííaann  ddee  uunnaa  ggrraann  ccaappaacciiddaadd  ccrraanneeaall..  DDaabbaann  vvuueellttaass  eenn  ttoorrnnoo  aa  llaa  mmeessaa  ddeell  
ccoommeeddoorr  ssiinn  rraazzóónn  aappaarreennttee..  ¿¿SSeerrííaa  aaqquueelllloo  uunnaa  aalluucciinnaacciióónn??..  NNoo  ttuuvvoo  ttiieemmppoo  
ddee  ccoommpprroobbaarrlloo..  UUnnaa  ppootteennttííssiimmaa  lluuzz  ssee  eenncceennddiióó  eenn  eell  ccoommeeddoorr..  SSuuss  hhaacceess  ssee  
ffiillttrraabbaann  ppoorr  llaa  ppuueerrttaa  iilluummiinnaannddoo  llaass  ppaarreeddeess  ddeell  ddoorrmmiittoorriioo  yy  ddeessppeerrttaannddoo,,  aall  
ffiinn,,  aa  AAnnaabbeell..  ÉÉssttaa  ddiibbuujjóó  uunnaa  mmuueeccaa  ddee  ddeessccoonncciieerrttoo  eenn  ssuu  ccaarraa..  QQuuiissoo  
iinnccoorrppoorraarrssee  ppeerroo,,  eennttoonncceess,,  vviioo  qquuee  nnoo  ppooddííaa  mmoovveerrssee..  EEssttaabbaa  ppaarraalliizzaaddaa..  
PPooddííaa  vveerr,,  ooíírr,,  sseennttiirr  ppeerroo  nnoo  ppooddííaa  mmoovveerrssee..  
  
      VVaarriiaass  ddee  eessttaass  eennttiiddaaddeess  eennttrraarroonn,,  eennttoonncceess,,  aall  ddoorrmmiittoorriioo  yy  rrooddeeaarroonn  aa  llaa  
ppaarreejjaa..  DDaabbaann  mmiieeddoo..  TTeennííaann  llaa  ppiieell  ggrriissáácceeaa  yy  vveessttííaann  uunnaa  eessppeecciiee  ddee  mmoonnoo  
aajjuussttaaddoo  ddee  ccoolloorr  aazzuull..  SSuu  ccaabbeezzaa  eerraa  ggrraannddee  yy  aappeennaass  eerraann  vviissiibblleess  llooss  llaabbiiooss  oo  
llaa  nnaarriizz..  LLoo  mmááss  rreemmaarrccaabbllee,,  ssiinn  eemmbbaarrggoo,,  eerraann  llooss  oojjooss..  NNeeggrrooss,,  pprrooffuunnddooss  yy  
rraassggaaddooss  hhaacciiaa  eell  eexxtteerriioorr  ddee  llaa  ccaabbeezzaa  ccoommoo  llooss  ddee  aaqquueellllaa  mmaallddiittaa  ““rraayyaa  
vvoollaaddoorraa””  qquuee  mmeesseess  aanntteess  lleess  qquuiittóó  eell  ssuueeññoo..    
  
      EEll  vveelllloo  ssee  llee  eerriizzóó..  AAccaabbaabbaa  ddee  eennccoonnttrraarr  rreellaacciióónn  eennttrree  aammbbooss  ssuucceessooss..  
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      AAqquueellllooss  sseerreess  tteennííaann  llaa  iinntteenncciióónn  ddee  lllleevvaarrssee  aa  JJoosséé  MMaarrííaa    yy,,  ééssttee,,  nnii  
ssiiqquuiieerraa  ppooddííaa  ggrriittaarr,,  nnii  mmoovveerrssee  ppaarraa  iimmppeeddiirrlloo..  DDee  hhaabbeerr  ppooddiiddoo  hhaabbrrííaa  
lllloorraaddoo  ddee  iimmppootteenncciiaa..  
  
      LLoo  ccoonndduujjeerroonn  ccaassii  eenn  vvoollaannddaass  hhaassttaa  eell  ccoommeeddoorr  mmiieennttrraass  AAnnaabbeell  
ccoonntteemmppllaabbaa  iimmppaassiibbllee  llaa  eesscceennaa..  NNoo  ppuuddoo  vveerr  mmááss  aalllláá  ddee  llaa  lluuzz  ppoorrqquuee  eessttaabbaa  
ddeesslluummbbrraaddaa  yy  ssuu  ffllaammaannttee  mmaarriiddoo  ddeessaappaarreecciióó  eenn  eellllaa  aaccoommppaaññaaddoo  ppoorr  
aaqquueellllooss  mmiisstteerriioossooss  sseerreess..  
  
      TTrraass  llaa  lluuzz  cceeggaaddoorraa  JJoosséé  MMaarrííaa  ddeessccuubbrriióó  uunnaa  eessttaanncciiaa  oovvooiiddee..  
  
      --¿¿DDóónnddee  eessttooyy??--  ppeennssóó  
  
      ¿¿HHaabbííaa  ppaassaaddoo  aa  oottrraa  ddiimmeennssiióónn??  
  
      LLaass  ppaarreeddeess  ddee  aaqquueellllaa  eessttaanncciiaa  eerraann  bbllaannccaass  yy  ddeesspprreennddííaann  uunnaa  eexxttrraaññaa  
lluummiinnoossiiddaadd..  SSee  ddiirrííaa  qquuee  eerraann  ddee  lluuzz;;  llaa  ppaarreedd,,  eell  ssuueelloo,,  eell  tteecchhoo,,  ttooddoo  lloo  qquuee  
llee  rrooddeeaabbaa  iirrrraaddiiaabbaa  eessaa  lluuzz..    
  
      EEnn  eell  cceennttrroo  ddee  llaa  hhaabbiittaacciióónn  hhaabbííaa  uunnaa  eessppeecciiee  ddee  ccaammiillllaa..  LLoo  aarrrraassttrraarroonn  
hhaassttaa  aallllíí  yy,,  lloo  tteennddiieerroonn  eenn  llaa  eexxttrraaññaa  lliitteerraa..  EEssttaabbaa  ffrrííaa  yy  ssuu  ttaaccttoo  eerraa  dduurroo..  
LLooss  mmiisstteerriioossooss  sseerreess  ssee  aapprreessuurraarroonn  aa  eeffeeccttuuaarr  uunnaa  eessppeecciiee  ddee  rreeccoonnoocciimmiieennttoo  
mmééddiiccoo..  
  
      AAqquueellllooss  hhoommbbrreecciillllooss  ttrraabbaajjaabbaann  ccoonn  pprreecciissiióónn,,  rrááppiiddooss  yy  sseegguurrooss..  NNoo  
hhaabbllaabbaann  eennttrree  eellllooss  oo,,  aall  mmeennooss,,  JJoosséé  MMaarrííaa  nnoo  ppooddííaa  ooíírr  ssuuss  vvoocceess..  
  
      DDee  rreeppeennttee  ssiinnttiióó  uunn  ddoolloorr  aagguuddoo  eenn  ssuu  aanntteebbrraazzoo  ddeerreecchhoo..  EErraa  ccoommoo  uunnaa  
ppuunncciióónn..  AAuunnqquuee  nnoo  ppooddííaa  ggrriittaarr  rreeppeettííaa  mmeennttaallmmeennttee  uunnaa  yy  oottrraa  vveezz  lloo  mmiissmmoo::  
  
      --DDeejjaaddmmee  eell  bbrraazzoo,,  mmee  hhaaccééiiss  ddaaññoo……  
  
      JJoosséé  MMaarrííaa  ppeerrddiióó  eell  ccoonnoocciimmiieennttoo..  
  
      CCuuaannddoo  ddeessppeerrttóó  eessttaabbaa  ddee  nnuueevvoo  aaccoossttaaddoo  eenn  ssuu  ccaammaa..  EEssttaabbaa  eemmppaappaaddoo  eenn  
ssuuddoorr,,  aaggiittaaddoo..  ¿¿HHaabbííaa  ssiiddoo  uunnaa  ppeessaaddiillllaa??..    
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      DDeessttaappóó  eell  eeddrreeddóónn  yy  ssee  sseennttóó  eenn  llaa  ccaammaa..  CCoonn  ssuu  mmaannoo  ddeerreecchhaa  ppaallppóó  
ttoorrppeemmeennttee  llaa  mmeessiittaa  hhaassttaa  eennccoonnttrraarr  ssuuss  ggaaffaass  yy,,  ttrraass  ccoollooccáárrsseellaass,,  ssee  
iinnccoorrppoorróó..    
  
      LLee  ddoollííaa  llaa  eessppaallddaa,,  eell  ttrraasseerroo,,  llaass  ppiieerrnnaass,,  eess  ccoommoo  ssii  llee  hhuubbiieerraann  ddaaddoo  uunnaa  
ppaalliizzaa..  SSee  ddiirriiggiióó  ssiiggiilloossoo  hhaassttaa  eell  bbaaññoo  yy,,  aall  eenncceennddeerr  llaa  lluuzz,,  ppaalliiddeecciióó..  TTeennííaa  
eell  ppiijjaammaa  vvuueellttoo  ddeell  rreevvééss..  ¿¿CCóómmoo  hhaabbííaa  ppooddiiddoo  hhaacceerrlloo??..  MMeeddiittóó  uunnooss  
sseegguunnddooss  yy  ssee  ssuubbiióó  llaa  mmaannggaa  ddeerreecchhaa  ccoonn  ddeecciissiióónn..  EEnnttoonncceess  ddeessccuubbrriióó  uunnaa  
ppeeqquueeññaa  hheerriiddaa  eenn  ssuu  bbrraazzoo..    
  
      SSee  ppuussoo  nneerrvviioossoo..  
  
      SSee  lllleevvóó  llaass  mmaannooss  aa  llaa  ccaabbeezzaa  yy  rreessooppllóó..  ¿¿SSeerrííaa  ppoossiibbllee  qquuee  aaqquueelllloo  ffuueessee  
rreeaall??  
      
      LLoo  cciieerrttoo  eess  qquuee  tteennííaa  eennoorrmmeess  llaagguunnaass  eenn  ssuu  mmeemmoorriiaa..  RReeccoorrddaabbaa  hhaabbeerr  
vviissttoo  uunnaa  bboollaa  ddee  lluuzz,,  hhaabbeerr  aaddiivviinnaaddoo  llaass  ssiilluueettaass  ddee  ddooss  sseerreess  eenn  eell  ccoommeeddoorr  yy  
tteennííaa  llaa  iimmpprreessiióónn  ddee  qquuee  aallgguuiieenn  llee  hhaabbííaa  eessttaaddoo  mmaanniippuullaannddoo..  PPeerroo  nnoo  eexxiissttííaa  
eenn  ssuu  mmeennttee  eell  rreeccuueerrddoo  ddee  uunnaa  hhiissttoorriiaa  ccoonnttiinnuuaaddaa..  NNeecceessiittaabbaa  rreessppuueessttaass7722..  
  
      EEnn  llooss  mmeesseess  ppoosstteerriioorreess  ddiivveerrssooss  iinnvveessttiiggaaddoorreess,,  eennttrree  eellllooss  yyoo  mmiissmmoo,,    
ddeessffiillaarrííaann  ppoorr  ssuu  ddoommiicciilliioo  ppaarraa  eessccuucchhaarr  ssuu  tteessttiimmoonniioo  yy  ccoommpprroobbaarr,,  eenn  
ssuummaa,,  llaa  vveerraacciiddaadd  ddee  llooss  hheecchhooss7733..  DDeessggrraacciiaaddaammeennttee,,  nnaaddiiee  ppooddííaa  eexxpplliiccaarr  eell  
oorriiggeenn  nnii  llooss  mmoottiivvooss  ddee  aaqquueellllooss  rreeccuueerrddooss  qquuee  ppaarreeccííaann  aauummeennttaarr  ppoorr  
mmoommeennttooss..  SSóólloo  ppooddííaammooss  lliimmiittaarrnnooss  aa  eessccuucchhaarr  yy  aa  aapprreennddeerr..  
  
      AA  ffiinnaalleess  ddee  11999922  eell  iinnvveessttiiggaaddoorr  PPeeddrroo  CCaannttoo  ttoommóó  ccoonnttaaccttoo  ccoonn  llaa  ppaarreejjaa..  
LLeess  hhaabbííaa  ccoonnoocciiddoo  ppooccoo  aanntteess  ccuuaannddoo  eenn  ssuu  ffrreennééttiiccaa  bbúússqquueeddaa  ddee  rreessppuueessttaass  
ssee  aacceerrccaarroonn  aa  ééll  aall  ffiinnaalliizzaarr  uunnaa  ccoonnffeerreenncciiaa  ssoobbrree  uuffoollooggííaa..  EEnnttoonncceess  nnoo  lleess  
hhiizzoo  mmuucchhoo  ccaassoo  ppeerroo  mmiiss  ccoommeennttaarriiooss  aacceerrccaa  ddeell  mmiissmmoo  yy  llaa  ddeesseessppeerraacciióónn  
qquuee  mmoossttrraabbaann  llee  iimmppuullssaarroonn  aa  vviissiittaarrlleess  ppoosstteerriioorrmmeennttee..  
  
      PPeeddrroo  eess  uunn  hhoommbbrree  ccrrííttiiccoo,,  rraacciioonnaall..  DDeessddee  hhaaccííaa  aaññooss  ssee  ddeeddiiccaabbaa  aa  
rreeccooppiillaarr  iinnffoorrmmaacciióónn  yy  ccaassooss  rreellaacciioonnaaddooss  ccoonn  eell  ffeennóómmeennoo  OOVVNNII  yy,,  
                                                                                                                      
7722  DDee  hheecchhoo  JJoosséé  MMaarrííaa  nnoo  rreeccoorrddaarrííaa  ppoorr  ccoommpplleettoo  ssuu  eexxppeerriieenncciiaa  hhaassttaa  ppaassaaddooss  vvaarriiooss  aaññooss  ddee  llaa  mmiissmmaa..  LLoo  
ccoonnssiigguuiióó  ggrraacciiaass  aa  vvaarriiaass  rreeggrreessiioonneess  hhiippnnóóttiiccaass  qquuee  yyoo  mmiissmmoo  eeffeeccttuuéé  ccoonn  eell  pprrooppóóssiittoo  ddee  ddeessbbllooqquueeaarr  llooss  
rreeccuueerrddooss  ddee    ssuu  eeppiissooddiioo  ddee  aabbdduucccciióónn..  RReeaacccciióónn  ccoommúúnn  ddee  llooss  aabbdduucciiddooss  ppaarraa  ooccuullttaarr  llooss  hheecchhooss  
ttrraauummááttiiccooss..  
7733  CCoonnooccíí  aa  JJoosséé  MMaarrííaa  yy  AAnnaabbeell  eenn  mmaarrzzoo  ddee  11999922..  DDuurraannttee  llaa  vviissiittaa  aa  ssuu  ddoommiicciilliioo  qquueeddéé  ssoorrpprreennddiiddoo  ppoorr  llaa  
eemmoottiivviiddaadd  ddee  ssuuss  rreeccuueerrddooss  yy  ppoorr  ssuu  ssiinncceerriiddaadd..  OOnnccee  mmeessee  mmááss  ttaarrddee  oottrroo  iinnvveessttiiggaaddoorr  PPeeddrroo  PP..  CCaannttoo  
ccoonnoocciióó  ddiirreeccttaammeennttee  eell  ccaassoo  yy  vviivviióó  uunnaa  eexxppeerriieenncciiaa  ppaarraannoorrmmaall  jjuunnttoo  aa  eellllooss..  
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ppaarrttiiccuullaarrmmeennttee,,  ssoobbrree  aabbdduucccciioonneess..  CCoonnooccííaa  llooss  eennttrreessiijjooss  ddee  mmiiss  ppeessqquuiissaass  
ssoobbrree  eell  ccaassoo  yy  mmii  vvaalloorraacciióónn  ffaavvoorraabbllee  aa  llaa  ssiinncceerriiddaadd  ddee  llooss  tteessttiiggooss..  
  
      LLeess  vviissiittóó  eenn  ssuu  ddoommiicciilliioo..  IIbbaa  aattaavviiaaddoo  ccoonn  uunnaa  ccaammiissaa  yy  uunn  ppaannttaallóónn  nneeggrroo  
yy,,  ssoobbrree  ssuuss  ffoorrnniiddooss  hhoommbbrrooss,,  ccoollggaabbaa  llaa  iinnsseeppaarraabbllee  bboollssaa  ccoonn  llaa  ccáámmaarraa..  
MMiirróó  uunnaa  aa  uunnaa  llaass  hhaabbiittaacciioonneess,,  llaass  vveennttaannaass,,  llaa  ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  rreefflleejjooss  
eexxtteerriioorreess..  DDee  ffoorrmmaa  mmeettóóddiiccaa  rreeggiissttrraabbaa  ttooddooss  ssuuss  ccoommeennttaarriiooss  eenn  uunnaa  
ppeeqquueeññaa  ggrraabbaaddoorraa  eenn  llaa  qquuee,,  aaddeemmááss,,  iinnmmoorrttaalliizzaarrííaa  uunn  hheecchhoo  aannóómmaalloo..  
  
      EEssttaabbaann  eenn  eell  ddoorrmmiittoorriioo..  
  
      CCoonn  ssuu  ccaarráácctteerr  nnoobbllee  yy  jjoovviiaall  PPeeddrroo  eessccuucchhaabbaa  ccoonn  aatteenncciióónn  llaass  aattrrooppeellllaaddaass  
eexxpplliiccaacciioonneess  ddee  JJoosséé  MMaarrííaa  yy  AAnnaabbeell..  LLaa  vviissttaa  ddeell  iinnvveessttiiggaaddoorr  ssee  ppaasseeaabbaa  
mmiieennttrraass  ttaannttoo  ppoorr  llaa  eessttaanncciiaa..  SSee  ppoossóó  eenn  ddooss  ppoosstteerrss  ccoollooccaaddooss  ssoobbrree  eell  
ccaabbeezzaall  ddee  llaa  ccaammaa..  EErraann  uunnoo  ddee  eessooss  ccaarrtteelleess  qquuee  ssee  vveennddeenn  aa  llooss  ttuurriissttaass  aall  
llaaddoo  ddee  llaass  ppllaazzaass  ddee  ttoorrooss..  EEll  nnoommbbrree  ddeell  mmaattaaddoorr  eerraa  eell  ddeell  tteessttiiggoo  qquuee  
eennttrreevviissttaabbaa..    
  
      SSuu  bbooccaa  eessbboozzóó  uunnaa  ssoonnrriissaa..  
  
      PPooccoo  aanntteess,,  eenn  eell  ccoommeeddoorr,,  llaa  ppaarreejjaa  llee  hhaabbííaa  ccoonnttaaddoo  eell  eexxttrraaññoo  
ccoommppoorrttaammiieennttoo  ddee  aallgguunnooss  aappaarraattooss..  EEll  vvííddeeoo  aabbrrííaa  yy  cceerrrraabbaa  ssuu  ppoorrtteezzuueellaa  
ssiinn  mmeeddiiaarr  aacccciióónn  aallgguunnaa,,  eell  rreelloojj  ddee  ppuullsseerraa  ggiirraabbaa  vveelloozzmmeennttee  ssuuss  mmaanneecciillllaass  
ssiinn  eexxpplliiccaacciióónn  ee,,  iinncclluussoo,,  eell  tteellééffoonnoo  iinnaalláámmbbrriiccoo  qquuee  aaccaabbaabbaann  ddee  ccoommpprraarr  
ssoonnaabbaa  ssiinn  eessttaarr  ccoonneeccttaaddoo  aa  llaa  ccoorrrriieennttee  nnii  aa  llaa  llíínneeaa..  
    
      DDee  rreeppeennttee  ssuucceeddiióó..  PPeeddrroo  ssee  vvoollvviióó  ddee  iinnmmeeddiiaattoo..  SSiinn  dduuddaa,,  lloo  qquuee  ssuuss  ooííddooss  
eessccuucchhaabbaann  eerraa  eell  ttiimmbbrree  ddee  uunn  tteellééffoonnoo..  
  
      --¡¡AAhh!!,,  ¡¡MMiirraa,,  mmiirraa!!  GGrriittóó  eexxcciittaaddoo  JJoosséé  MMaarrííaa..  
  
      PPeeddrroo  ssaalliióó  zzuummbbaannddoo  hhaacciiaa  eell  tteellééffoonnoo  ttrrooppeezzaannddoo  ccoonn  ttooddoo  lloo  qquuee  ssee  
eennccoonnttrraabbaa  ppoorr  eell  ccaammiinnoo..  AA  ppooccoo  eessttuuvvoo  ddee  nnoo  ccaaeerr  ddee  bbrruucceess  eenn  eell  ssuueelloo..  CCoonn  
llaass  pprriissaass  hhaabbííaa  oollvviiddaaddoo  llaa  ggrraabbaaddoorraa  eenn  eell  ttooccaaddoorr  ddeell  ddoorrmmiittoorriioo  aassíí  qquuee  ddiioo  
mmeeddiiaa  vvuueellttaa  yy  iinniicciióó  uunnaa  nnuueevvaa  ccaarrrreerraa  ddee  oobbssttááccuullooss  ppaarraa  ccoonnsseegguuiirr  eell  
ddooccuummeennttoo  ssoonnoorroo..    
  
      EEll  tteellééffoonnoo  sseegguuííaa  ssoonnaannddoo..    
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      PPeeddrroo  eessttiirróó  ssuu  bbrraazzoo  yy  ccoonnssiigguuiióó,,  aall  ffiinn,,  ccooggeerr  llaa  ggrraabbaaddoorraa..  
  
      --FFeennóómmeennoo  ppaarraannoorrmmaall--  ggrraabbóó  jjaaddeeaannttee  mmiieennttrraass  eennccaammiinnaabbaa  ssuuss  ppaassooss  aa  llaa  
mmeessiittaa  qquuee  gguuaarrddaabbaa  eell  tteellééffoonnoo..  
  
      TTrraass  eessccuucchhaarr  cciinnccoo  ttoonnooss  PPeeddrroo  llooggrróó  ddeessccoollggaarr  eell  aauurriiccuullaarr..  EEll  ccoorraazzóónn  llee  
ssaallííaa  ppoorr  llaa  bbooccaa..  
  
      --¿¿DDiiggaa??,,  ¿¿qquuéé  ppaassaa??  
  
      UUnnaa  vvoozz  ccaavveerrnnoossaa  ssee  ddeejjóó  eessccuucchhaarr  ddeell  oottrroo  llaaddoo  ddeell  hhiilloo  tteelleeffóónniiccoo..  
  
      --PPuueess  nnaaddaa……  ppuueess  nnaaddaa……  ppuueess  nnaaddaa……  
  
      PPeeddrroo  ssee  qquueeddóó  ppáálliiddoo  aall  oobbsseerrvvaarr  qquuee  jjuunnttoo  aall  aappaarraattoo  ssee  eennccoonnttrraabbaann  
eennrroollllaaddooss  llooss  ccaabblleess  ddee  aalliimmeennttaacciióónn  yy  ddee  llaa  llíínneeaa  tteelleeffóónniiccaa..  NNoo  ppooddííaa  sseerr7744..    
CCoonn  eell  rroossttrroo  ddeesseennccaajjaaddoo  PPeeddrroo  mmiirróó  aa  llaa  ppaarreejjaa  qquuiieenneess,,  aabbrraazzaaddooss,,  
ssoolllloozzaabbaann  eenn  uunnaa  mmeezzccllaa  ddee  eemmoocciióónn  yy  mmiieeddoo..  PPoorr  ffiinn,,  aallgguuiieenn  aajjeennoo,,  
ccoommpprroobbaabbaa  qquuee  ssuuss  eexxppeerriieenncciiaass  eerraa  oobbjjeettiivvaammeennttee  rreeaalleess..  
  
      TTrraass  mmeeddiittaarrlloo  mmuucchhoo  JJoosséé  MMaarrííaa  yy  AAnnaabbeell  aacceeppttaarroonn  mmii  rreeccoommeennddaacciióónn  ddee  
ssoommeetteerrssee  aa  uunnaa  sseessiióónn  ddee  hhiippnnoossiiss  yy  rreessccaattaarr  llooss  rreeccuueerrddooss  ddrraammááttiiccooss  yy  
ddeessccoonnoocciiddooss  ddee  ssuu  eexxppeerriieenncciiaa..  AA  ppeessaarr  ddee  llaa  ddiissccuussiióónn  eexxiisstteennttee  ssoobbrree  ssuu  
eeffiiccaacciiaa  nnaaddiiee  ppoonnee  eenn  dduuddaa  qquuee  llaa  rreeggrreessiióónn  ppuueeddee  sseerr  eennoorrmmeemmeennttee  
tteerraappééuuttiiccaa,,  aall  lliibbeerraarr  llaa  ccaarrggaa  eemmoocciioonnaall  ddee  llooss  ssuucceessooss  ooccuullttaaddooss..  TTrraass  lllleevvaarr  
aa  ccaabboo  llaass  pprruueebbaass  ppssiiccoollóóggiiccaass  pprreevviiaass  ddeell  pprroottooccoolloo  DDIIAANNAA  qquuee,,  ddiicchhoo  sseeaa  ddee  
ppaassoo,,  ssuuppeerraarroonn  ssiinn  ddiiffiiccuullttaadd  aallgguunnaa,,  AAnnaabbeell  aacceeppttóó  sseerr  llaa  pprriimmeerraa  eenn  ddeessttaappaarr  
llaa  ccaajjaa  ddee  PPaannddoorraa..    
  
      AAnnaabbeell  ssee  ddeesspplloommóó  eenn  eell  ssooffáá  yy  ssuussppiirróó..    
  
      --NNoo  tteemmaass,,  llee  ddiijjee..  
  
      MMee  sseennttéé  eenn  uunnaa  ssiillllaa    ffrreennttee  aa  eellllaa..  
  
      --CCiieerrrraa  llooss  oojjooss  yy  eessccuucchhaa  aatteennttaammeennttee  mmii  vvoozz..  
  

                                                                                                                      
7744  NNoo  eexxiissttee  eexxpplliiccaacciióónn  aallgguunnaa  ppaarraa  eessttee  ffeennóómmeennoo..  LLooss  ttééccnniiccooss  ccoonnssuullttaaddooss  iinnssiisstteenn  qquuee  ssiinn  aalliimmeennttaacciióónn  nnoo  
hhaayy  vvoollttaajjee  ssuuffiicciieennttee  ppaarraa  hhaacceerr  ssoonnaarr  cciinnccoo  ttoonnooss  yy  qquuee  eenncciimmaa  rreessppoonnddaa  uunnaa  vvoozz..    
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      JJoosséé  MMaarrííaa,,  ddeettrrááss  ddee  mmii,,  eennttrreetteennííaa  ssuuss  mmaannooss  ccoonn  uunn  bboollííggrraaffoo..  SSee  nnoottaabbaa  
qquuee  eessttaabbaa  tteennssoo..  
  
      MMee  rreecclliinnéé  ssoobbrree  llaa  ssiillllaa..  
  
      MMii  vvoozz  aaddqquuiirriióó  eennttoonncceess  uunn  ttoonnoo  mmoonnóóttoonnoo  yy  aaccoommppaassaaddoo  ppaarraa  iinniicciiaarr  llaa  
rreellaajjaacciióónn..  
  
      EEnn  ppooccooss  mmiinnuuttooss  llaa  mmuucchhaacchhaa  eessttaabbaa  hhiippnnoottiizzaaddaa..  
  
      --EEss  eell  aaññoo  11999911,,  eessttááss  eenn  llaa  ppllaayyaa  
  
      LLooss  ppáárrppaaddooss  ddee  llaa  jjoovveenn  tteemmbbllaabbaann  ccoonn  llooss  rreeccuueerrddooss……  pprriimmeerroo  llaa  lluuzz,,  
ddeessppuuééss  eell  mmoonnjjee,,  aall  ffiinnaall  llaa  rraayyaa,,  ttooddoo  ccoonnccoorrddaabbaa  ccoonn  ssuuss  rreeccuueerrddooss  yy  llaa  
tteennssiióónn  eemmppeezzaabbaa  aa  lliibbeerraarrssee..  PPoorr  llaass  mmeejjiillllaass  ddee  AAnnaabbeell  eemmppeezzaarroonn  aa  rreessbbaallaarr  
lláággrriimmaass,,  ssuu  ccoorraazzóónn  ssee  aacceelleerraabbaa,,  ssuu  rreessppiirraacciióónn  eerraa  ccaaddaa  vveezz  mmááss  ddiiffiiccuullttoossaa  
yy  ddeecciiddiimmooss  ppoonneerr  ffiinn  aa  aaqquueell  pprriimmeerr  ccoonnttaaccttoo..  
  
      DDeessppuuééss  vveennddrrííaann  mmááss  sseessiioonneess,,  ccaaddaa  vveezz  mmááss  tteennssaass,,  mmááss  pprrooffuunnddaass..  JJoosséé  
MMaarrííaa  ttrraass  vveenncceerr  eell  mmiieeddoo  eemmppeezzóó  aa  rreeccoorrddaarr,,  pprriimmeerroo  llooss  sseerreess,,  ddeessppuuééss  llaass  
ooppeerraacciioonneess..  IInncclluussoo  llooccaalliizzaarrííaa  uunn  ffrraaggmmeennttoo  ddee  mmeettaall  qquuee  eessooss  sseerreess  llee  
hhaabbrrííaann  iimmppllaannttaaddoo  eenn  ssuu  ccaabbeezzaa..    
  
      --MMee  ssiieennttoo  ccoommoo  uunn  ccoonneejjiilllloo  ddee  iinnddiiaass--  ccoonncclluuyyóó  
  
      FFrruunnccíí  eell  cceeññoo  yy  llee  ccoonntteemmpplléé  ssiinn  ppooddeerr  ddaarrllee  nniinngguunnaa  rreessppuueessttaa..  
  
      --LLaa  lluuzz  ddeell  ccoommeeddoorr,,  eennttoonncceess,,  eess  uunnaa  eessppeecciiee  ddee  ppuueerrttaa  ddiimmeennssiioonnaall..  
  
      --EEss  ppoossiibbllee  llee  ccoonntteessttéé..  
  
      MMii  mmaannoo  ddeerreecchhaa  mmeessóó  mmii  ppeelloo..  
  
      --SSiiggnniiffiiccaa  qquuee  ttooddoo  eessttoo  eess  rreeaall  --pprreegguunnttóó  JJoosséé  MMaarrííaa..  
  
      --DDeeppeennddee  ddee  lloo  qquuee  eennttiieennddaass  ppoorr  rreeaalliiddaadd..  --llee  rreessppoonnddíí..  CCuuaannddoo  aa  ttrraavvééss  ddee  
llooss  ssuueeññooss,,  eell  aarrttee,,  oo  llooss  eessttaaddooss  rreelliiggiioossooss  aaccttiivvaammooss  llooss  aarrqquueettiippooss  ddeell  
iinnccoonnsscciieennttee  ccoolleeccttiivvoo  ééssttooss  ssee  ttrraadduucceenn  eenn  eexxppeerriieenncciiaass  iinnddiivviidduuaalleess  rreeaalleess..  
SSóólloo  hhaaccee  ffaallttaa  eell  eessttaaddoo  mmeennttaall  aaddeeccuuaaddoo  ppaarraa  vviivviirrllaass..  
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      SSuu  rroossttrroo  eexxpprreessóó  ccoonnvveenncciimmiieennttoo..  
  
      CCoonn  eessttaaddoo  mmeennttaall  aaddeeccuuaaddoo  oo  ssiinn  ééll,,  JJoosséé  MMaarrííaa  yy  AAnnaabbeell  ssiigguuiieerroonn  
vviivviieennddoo,,  hhaassttaa  hhooyy  mmiissmmoo,,  ddeessggaarrrraaddoorraass  eexxppeerriieenncciiaass  ccoommoo  llaass  nnaarrrraaddaass  
hhaassttaa  eessttee  mmoommeennttoo..  CCaammbbiiaarroonn  ddee  ccaassaa  ppeennaannddoo  qquuee  aassíí  ssee  lliibbrraarrííaann  ddee  ssuuss  
vviissiittaanntteess,,  ttaammbbiiéénn  ccaammbbiiaarroonn  ddee  ttrraabbaajjoo,,  ddee  aammiiggooss  ppeerroo  eell  ffeennóómmeennoo,,  sseeaa  lloo  
qquuee  sseeaa,,  lleess  ssiigguuee  ppeerrssiigguuiieennddoo..  
  
      EEll  ccaassoo  JJoommeell,,  ccoommoo  eell  ddee  JJuuddiitthh  tteennííaann  uunnaa  rreellaacciióónn  ddiirreeccttaa  ccoonn  eell  
ffeennóómmeennoo  OOVVNNII  ssiinn  eemmbbaarrggoo  nnoo  hhaabbííaa  pprruueebbaa  aallgguunnaa  ddee  qquuee  llooss  aavviissttaammiieennttooss  
hhuubbiieerraann  tteenniiddoo  lluuggaarr,,  nnoo  hhaabbííaa  uunn  eeccoo  rraaddaarr,,  uunnaa  ffoottooggrraaffííaa,,  uunnaa  ppiissaaddaa  ccllaarraa  
qquuee  vviinnvvuullaarraa  llaass  aappaarriicciioonneess  ddee  aallccoobbaa  ccoonn  llooss  vviissiittaanntteess  ddee  ddoorrmmiittoorriioo..  EEssee  
ccaassoo  eexxiissttííaa,,  aarrrrooppaaddoo  ddee  pprruueebbaass  ffííssiiccaass  aauunnqquuee  ccoonn  aarrgguummeennttooss  rreeaallmmeennttee  
eexxcceeppcciioonnaalleess..  SSuu  tteessttiiggoo  hhaabbííaa  ppaassaaddoo  llooss  ccoonnttrroolleess  ppssiiccoollóóggiiccooss  mmááss  
eexxiiggeenntteess  yy,,  ccoommoo  eenn  llaa  mmaayyoorrííaa  ddee  llooss  ccaassooss,,  hhaabbííaa  ddeessaarrrroollllaaddoo  uunnaa  nnuueevvaa  
ccoonnsscciieenncciiaa,,  uunn  ccaammbbiioo  eenn  ssuu  ppeerrssoonnaa..    
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  1177  

  
  

VVIISSIITTAANNTTEESS  EENN  EELL  MMAARR  MMEENNOORR  
  
  

      CCoonnooccíí  aa  JJooaaqquuíínn  FFeerrnnáánnddeezz  eenn  ooccttuubbrree  ddee  11999933  eenn  eell  ttrraannssccuurrssoo  ddee  uunnaa  
rreeuunniióónn  ddee  uuffóóllooggooss  cceelleebbrraaddaa  eenn  uunn  hhootteell  ddee  LLaa  MMaannggaa  ddeell  MMaarr  MMeennoorr,,  eenn  
MMuurrcciiaa..  EErraa  uunnaa  ddee  eessaass  rreeuunniioonneess  ddeessttiinnaaddaass  aa  ddeebbaattiirr  eennttrree  eessppeecciiaalliissttaass  ppeerroo  
aa  llaass  qquuee  ccoonn  ffrreeccuueenncciiaa  aassiissttííaann  oottrraass  ppeerrssoonnaass  ddee  ssuu  eessffeerraa  oo,,  iinncclluussoo,,  tteessttiiggooss  
eenn  bbuussccaa  ddee  eexxpplliiccaacciioonneess..  NNuueessttrroo  hhoommbbrree,,  ssiinn  sseerr  uunn  uuffóóllooggoo,,  ssee  hhaabbííaa  
aassoommaaddoo  aa  eessttooss  tteemmaass  ddeessppuuééss  ddee  qquuee  ssuu  ppaaddrree  llee  ccoonnttaaggiiaarraa  ddeessddee  ssuu  mmááss  
ttiieerrnnaa  eeddaadd  ssuu  ppaassiióónn  ppoorr  eell  ppllaanneettaa  MMaarrttee7755  yy,,  ssoobbrreettooddoo,,  ddeessppuuééss  ddee  hhaabbeerr  
ssiiddoo  tteessttiiggoo  ddee  aallgguunnooss  aavviissttaammiieennttooss  OOVVNNII,,  ttaannttooss  qquuee  nnoo  eerraa  nnaaddaa  llóóggiiccoo  nnii  
nnoorrmmaall..  
  
      AAll  ttéérrmmiinnoo  ddee  uunnaa  ddee  llaass  mmeessaass  rreeddoonnddaass  ddee  aaqquueellllaa  rreeuunniióónn  mmee  aabboorrddóó..  
TTeennííaa  uunn  sseemmbbllaannttee  sseerriioo  yy  ggrraavvee..  VVeessttííaa  ppaannttaallóónn  vvaaqquueerroo  ddee  ccoolloorr  aazzuull  
mmaarriinnoo  yy  uunnaa  ccaammiissaa  eessttaammppaaddaa..      
  
      SSee  pprreesseennttóó  ddaannddoo  uunn  rrooddeeoo..  MMee  hhaabbllóó  ddee  cciieerrttooss  ssíínnttoommaass,,  ddee  aallgguunnooss  
ffeennóómmeennooss  qquuee  uunn  ““aammiiggoo””  eessttaabbaa  eexxppeerriimmeennttaannddoo..    
  
      --¿¿PPooddííaann  sseerr  vviissiittaanntteess  ddee  ddoorrmmiittoorriioo??  ––pprreegguunnttóó  iinnggeennuuaammeennttee..  
  
      AAddiivviinnéé  eenn  sseegguuiiddaa  qquuee  eell  mmiisstteerriioossoo  ““aammiiggoo””  eerraa  ééll  mmiissmmoo  yy  qquuee,,  ppoorr  
aallgguunnaa  rraazzóónn,,  qquueerrííaa  ddiissppoonneerr  ddee  mmii  ooppiinniióónn  ssiinn  vveerrssee  iinnvvoolluuccrraaddoo  eenn  
iinnvveessttiiggaacciióónn  aallgguunnaa..  PPrroonnttoo  iinnttuuíí  ppoorrqquuéé..    JJooaaqquuíínn  ttrraabbaajjaabbaa  ––ttooddaavvííaa  hhooyy--  
ccoommoo  mmeeccáánniiccoo  mmoonnttaaddoorr  ddee  aaeerroonnaavveess  eenn  llaa  BBaassee  ddee  llaa  AAccaaddeemmiiaa  GGeenneerraall  ddeell  
AAiirree  eenn  SSaann  JJaavviieerr,,  MMuurrcciiaa..  ¿¿PPooddííaa  uunnaa  iinnddiissccrreecciióónn  ppoonneerrllee  eenn  uunn  aapprriieettoo  aannttee  
ssuuss  ssuuppeerriioorreess??  EErraa  mmááss  qquuee  ppoossiibbllee..  OOppttéé  ppoorr  sseegguuiirr  eell  jjuueeggoo,,  hhaacceerrmmee  eell  
ddeessppiissttaaddoo  yy  ggaannaarr  ssuu  ccoonnffiiaannzzaa::  
  

                                                                                                                      
7755  EEnn  uunnaa  eennttrreevviissttaa  ppeerrssoonnaall  mmaanntteenniiddaa  eell  2255  ddee  aaggoossttoo  ddee  11999944  eenn  SSaannttiiaaggoo  ddee  llaa  RRiibbeerraa  ((MMuurrcciiaa))  JJooaaqquuíínn  
FFeerrnnáánnddeezz  mmee  hhiizzoo  ssaabbeerr  ddee  uunnaa  aammiissttaadd  qquuee  ttuuvvoo  ssuu  ppaaddrree  ccoonn  uunn  mmiisstteerriioossoo  ppeerrssoonnaajjee  aa  llaa  eeddaadd  ddee  oocchhoo  
aaññooss..  EEssttee    hhoommbbrree  qquuee  aatteennddííaa  aall  nnoommbbrree  ddee  ““hheerrmmaannoo  PPeeppee””  vviivvííaa  eenn  uunnaa  ccaassaa  aabbaarrrroottaaddaa  ddee  oobbjjeettooss  
eexxttrraaññooss..  AAllrreeddeeddoorr  ddeell  aaññoo  11992233  eessttee  ppeerrssoonnaajjee    llee  hhaabbllóó  ccoonn  ffrreeccuueenncciiaa  ddee  llaa  eexxiisstteenncciiaa  ddee  vviiddaa  eenn  MMaarrttee  aassíí  
ccoommoo  uunnaa  sseerriiee  ddee  cciiuuddaaddeess  aabbaannddoonnaaddaass  yy  ccoonnssttrruucccciioonneess..  PPaarraa  eennttoonncceess,,  ccoommoo  eess  llóóggiiccoo,,    eell  pprrooyyeeccttoo  
VViikkiinngg  ((qquuee  oobbttuuvvoo  llaass  ccoonnoocciiddaass  ffoottooggrraaffííaass  ddee  llaass  ccaarraass  ddee  MMaarrttee))  nnoo  eerraa  nnii  ssiiqquuiieerraa  uunn  pprrooyyeeccttoo..  
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      --SSii,,  eess  ppoossiibbllee  qquuee  ttuu  aammiiggoo  ppuueeddaa  sseerr  oobbjjeettoo  ddee  vviissiittaanntteess  ddee  ddoorrmmiittoorriioo  ––llee  
ddiijjee--  ¿¿HHaa  pprroobbaaddoo  llaa  hhiippnnoossiiss??  
  
      JJooaaqquuíínn,,  qquuee    mmee  mmiirraabbaa  ppoorr  eenncciimmaa  ddee  llaass  ggaaffaass,,  mmoovviióó  llaa  ccaabbeezzaa  eenn  sseennttiiddoo  
ddee  nneeggaacciióónn..  
  
      --TTaall  vveezz  ppuuddiieerraa  ddeessppeejjaarr  ssuuss  dduuddaass..  AA  ppeessaarr  ddee  qquuee  eell  mmééttooddoo  hhaa  ssiiddoo  
ccuueessttiioonnaaddoo  ––llee  ddiijjee--  eess  llaa  úúnniiccaa  hheerrrraammiieennttaa  vváálliiddaa  ppaarraa  rreessccaattaarr  llooss  rreeccuueerrddooss  
ddee  nnuueessttrroo  ssuubbccoonnsscciieennttee..  
  
      AAqquueellllaa  bbrreevvee  ccoonnvveerrssaacciióónn  ffuuee  eell  pprreeáámmbbuulloo  ddee  uunnaa  llaarrggaa  iinnvveessttiiggaacciióónn  qquuee  
ttooddaavvííaa  nnoo  hhaa  ccoonncclluuiiddoo..  TTeennddrrííaa  qquuee  eessppeerraarr  ccaassii  uunn  aaññoo7766  ppaarraa  ccoonnoocceerr  ccoonn  
ddeettaallllee  llaa  mmaaggnniittuudd  ddee  ssuuss  eexxppeerriieenncciiaass  yy  eell  aallccaannccee  ddee  llaass  pprruueebbaass  qquuee  
rrooddeeaabbaann  aa  ssuuss  vviivveenncciiaass..  FFuuee  eenn  eell  sseennoo  ddee  uunnaa  nnuueevvaa  rreeuunniióónn  ddee  aaqquueell  ggrruuppoo  
ddee  uuffóóllooggooss,,  cceelleebbrraaddaa  eenn  eell  mmoonnaasstteerriioo  ddeell  SSaannttoo  EEssppíírriittuu  ddeell  MMoonnttee,,  eenn  GGiilleett,,  
VVaalleenncciiaa..    
  
      --EEll  aammiiggoo  ddeell  qquuee  ttee  hhaabblléé  ––mmee  ccoonnffeessóó  mmiieennttrraass  aannddáábbaammooss  ppoorr  uunn  ccaammiinnoo  
ddee  ppiinnooss--  eerraa  yyoo..  EEssttooyy  pprreeooccuuppaaddoo,,  eessttoo  eessttáá  aaffeeccttaannddoo  aa  mmii  rreellaacciióónn  ccoonnyyuuggaall  
yy  ffaammiilliiaarr..    
  
      DDee  ssoossllaayyoo  ddiirriiggíí  llaa  mmiirraaddaa  aa  MMaannoollii  yy  EEsstteerr,,  nnuueessttrraass  rreessppeeccttiivvaass  eessppoossaass,,  
qquuee  nnooss  aaccoommppaaññaabbaann  eenn  eell  ppaasseeoo..  
    
      LLee  mmiirréé  ccoonn  aatteenncciióónn  yy  aagguuaarrddéé  eenn  ssiilleenncciioo  aa  llaa  eessppeerraa  ddee  qquuee  JJooaaqquuíínn  mmee  
ooffrreecciieerraa  mmááss  ddeettaalllleess  ssoobbrree  ssuuss  eexxppeerriieenncciiaass..  
  
      --EEnn  uunn  mmoommeennttoo  ddaaddoo  eemmppeeccéé  aa  nnoottaarr  pprreesseenncciiaass  aallrreeddeeddoorr  mmííoo..  NNoo  vveeííaa  
nnaaddaa  ––pprroossiigguuiióó--  ppeerroo  llaa  sseennssaacciióónn  eerraa  mmuuyy  iinntteennssaa  yy  tteenniiaa  qquuee  eessttaarr  mmiirraannddoo  aa  
uunn  llaaddoo  yy  aa  oottrroo  ppoorrqquuee  nnoottaabbaa  qquuee  hhaabbííaa  aallgguuiieenn  aa  mmii  aallrreeddeeddoorr..    
  
      --¿¿YY  nnuunnccaa  vviissttee  nnaaddaa??  IInntteerrrroogguuéé  
  
      --  HHee  lllleeggaaddoo  aa  ddiivviissaarr  ssoommbbrraass  bbllaannccaass  yy  oossccuurraass  yy  lluueeggoo  eemmppeeccéé  uunnaa  eettaappaa  
eenn  llaa  qquuee  tteennííaa  llaa  nneecceessiiddaadd  iimmppeerriioossaa  ddee  eessttaabblleecceerr,,  ssiinn  ssaabbeerr  ppoorrqquuéé,,  uunnaa  
ccoommuunniiccaacciióónn  ccoonn  eell  eessppaacciioo  eexxtteerriioorr,,  ddee  vvoollaarr..  YYoo  ccrreeoo  qquuee  eerraa  uunnaa  
                                                                                                                      
7766  DDuurraannttee  llaa  sseegguunnddaa  rreeuunniióónn  cceelleebbrraaddaa  eenn  eell  MMoonnaasstteerriioo  ddeell  SSaannttoo  EEssppíírriittuu  ddeell  MMoonnttee,,  eenn  GGiilleett,,  VVaalleenncciiaa  
11999944  JJooaaqquuíínn  aaddmmiittiióó  qquuee  eerraa  ééll  yy  nnoo  uunn  aammiiggoo  eell  pprroottaaggoonniissttaa  ddee  llaass  eexxppeerriieenncciiaass..  EEnnttoonncceess  ttrraattaabbaa  ddee  
vveerriiffiiccaarr  ssii  llooss  ddaattooss  oobbtteenniiddooss  eenn  llaa  hhiippnnoossiiss  ––qquuee  eell  ppssiiccóóllooggoo  PPeeddrroo  JJaarraa  ddee  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  MMuurrcciiaa  hhaabbííaa  
eeffeeccttuuaaddoo  eell  2233  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  11999933--  ccoorrrreessppoonnddííaann  aa  llaa  rreeaalliiddaadd  oo  ssóólloo  aa  ssuu  iimmaaggiinnaacciióónn..  
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pprreeppaarraacciióónn  ppaarraa  aallggoo  ee,,  iinncclluussoo,,  mmee  aaccuueerrddoo  uunnaa  nnoocchhee  qquuee  eessttaabbaa  sseennttaaddoo  
vviieennddoo  llaa  tteelleevviissiióónn  yy  sseennttíí  llaa  sseennssaacciióónn  iimmppeerriioossaa  ddee  ssaalliirr  aa  llaa  ccaallllee  ppoorrqquuee  
aallggoo  mmee  ddeeccííaa  qquuee  aallllíí  hhaabbííaa  aallgguuiieenn  qquuee  mmee  eessttaabbaa  eessppeerraannddoo..  FFuuee  ttaann  ffuueerrttee  
qquuee  mmee  ddiioo  mmiieeddoo  yy  nnoo  qquuiissee  ssaalliirr  ffuueerraa..  
  
      SSoonnrreeíí  ppaarraa  ddiissiimmuullaarr  mmii  iinnccrreedduulliiddaadd..  ¿¿CCóómmoo  aallgguuiieenn  iibbaa  aa  sseerr  ccaappaazz  ddee  
ccoommuunniiccaarrssee  tteelleeppááttiiccaammeennttee  ccoonn  llooss  eexxttrraatteerrrreessttrreess??  ¿¿CCóómmoo  ppooddííaa  ddeessccaarrttaarr  
qquuee  aaqquueellllaass  iimmpprreessiioonneess  nnoo  eerraann  uunn  rreefflleejjoo  ddee  ssuuss  pprrooppiiaass  ccrreeeenncciiaass??  AAll  ffiinn  yy  
aall  ccaabboo  eessttaabbaa  eenn  uunnaa  rreeuunniióónn  ddee  ““uuffóóllooggooss””  yy  mmaanneejjaabbaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ssoobbrree  eell  
tteemmaa  OOVVNNII  ¿¿HHaassttaa  qquuéé  ppuunnttoo  llaa  lliitteerraattuurraa  uuffoollóóggiiccaa,,  eell  cciinnee,,  llaa  tteelleevviissiióónn  yy  ssuuss  
vviivveenncciiaass  iinnffaannttiilleess  nnoo  iinnfflluuííaann  eenn  aaqquueell  rreellaattoo??  
  
      --PPeerroo  ttiieenneess  aallgguunnaa  eexxppeerriieenncciiaa  ffííssiiccaa,,  uunn  aavviissttaammiieennttoo,,  qquuee  rreellaacciioonnee  eessttaass  
eexxppeerriieenncciiaass  ccoonn  llooss  eexxttrraatteerrrreessttrreess--  pprreegguunnttéé  aall  ffiinn  ccoonn  cciieerrttaa  mmaallaa  iinntteenncciióónn    
  
      --HHee  tteenniiddoo  mmááss  ddee  vveeiinnttee  aavviissttaammiieennttooss--  aaffiirrmmóó  eenn  vvoozz  bbaajjaa..  
  
      BBaallbbuucceeéé  uunn  ssoonniiddoo  gguuttuurraall..  
    
      --¿¿¡¡VVeeiinnttee  aavviissttaammiieennttooss!!??  ––eexxccllaamméé--  eessttááss  ddee  bbrroommaa  ¿¿nnoo??  
  
      IInnttrroodduujjoo  llaass  mmaannooss  eenn  llooss  bboollssiillllooss  ddeell  ppaannttaallóónn  yy,,  eennccooggiiéénnddoossee  ddee  
hhoommbbrrooss,,  rreessppoonnddiióó  ccoonn  aabbssoolluuttaa  nnaattuurraalliiddaadd..  
  
      --NNoo,,  ee  iinncclluussoo  ddiissppoonnggoo  ddee  ffoottooggrraaffííaass  ddee  aallgguunnooss  ddee  eellllooss..  
  
      SSii  aaqquueelllloo  eerraa  cciieerrttoo  mmeerreeccííaa  llaa  ppeennaa  ffiijjaarr  uunnaa  ffeecchhaa  yy  rreeccoorrrreerr  llooss  mmááss  ddee  
660000  kkiillóómmeettrrooss  qquuee  sseeppaarraabbaann  BBaarrcceelloonnaa  ddee  SSaannttiiaaggoo  ddee  llaa  RRiibbeerraa  ((MMuurrcciiaa))..  
  

**  **  **  **  **  
  

      EEssppeerréé  llaa  lllleeggaaddaa  ddee  JJooaaqquuíínn  eenn  llaa  ggaassoolliinneerraa  qquuee  ssee  eennccuueennttrraa  eenn  eell  ccrruuccee  ddee  
llaa  ccaarrrreetteerraa  aa  BBaallssiiccaass..  EEnn  ppooccooss  mmiinnuuttooss  ddiivviissaarrííaa  ssuu  RReennaauulltt  2211  yy  jjuunnttooss  
ttoommaarrííaammooss  rruummbboo  aa  ssuu  ccaassaa  aattrraavveessaannddoo  pprriimmeerroo  llaa  llooccaalliiddaadd  ddee  SSaann  JJaavviieerr..  
NNooss  iinntteerrnnaammooss  ppoorr  uunnaa  aammpplliiaa  aavveenniiddaa  ddee  ddoobbllee  ccaarrrriill  ffllaannqquueeaaddaa  ppoorr  áárrbboolleess..  
DDeejjaammooss  aattrrááss  llaass  aannttiigguuaass  vviivviieennddaass  ddee  mmiilliittaarreess  yy,,  mmááss  aaddeellaannttee,,  ttoorrcciimmooss  aa  
llaa  ddeerreecchhaa  ppoorr  llaa  AAvveenniiddaa  TToorrrree  MMíínngguueezz..  AAppaarrccaammooss  aa  llaa  aallttuurraa  ddeell  nnúúmmeerroo  
1122,,  ffrreennttee  aa  uunnaa    ppllaazzaa  ddee  aallttooss  áárrbboolleess    ccuuyyoo  rrúússttiiccoo  ddeeccoorraaddoo  qquueeddaabbaa  
ccoommpplleettaaddoo    ppoorr  uunn  vviieejjoo  ccaarrrruuaajjee  ddee  ccoolloorr  aazzuull..  
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      JJooaaqquuíínn  aabbrriióó  llaa  ccaanncceellaa  eexxtteerriioorr  ee  hhiizzoo  lloo  pprrooppiioo  ccoonn  llooss  ddooss  cceerrrroojjooss  qquuee  
aasseegguurraabbaann  llaa  ppuueerrttaa  pprriinncciippaall..  DDeessppuuééss  mmee  iinnvviittóó  aa  eennttrraarr..  MMee  iinntteerrnnéé  ppoorr  uunn  
llaarrggoo  yy  eessttrreecchhoo  ppaassiilllloo..  
  
      --AAccoommóóddaattee  eenn  eell  ssaallóónn--  mmee  ddiijjoo--  llaa  pprriimmeerraa  ppuueerrttaa  aa  llaa  ddeerreecchhaa..  
  
      EEnnttrréé  eenn  llaa  eessttaanncciiaa,,  ccuuiiddaaddoossaammeennttee  ddeeccoorraaddaa  eenn  ttoonnoo  cceerreezzoo..  SSee  llee  nnoottaabbaa  
eell  ttooqquuee  ffeemmeenniinnoo..  TTrraass  ddeejjaarr  llaa  bboollssaa  ddee  llaa  ccáámmaarraa  eenn  eell  ssuueelloo,,  jjuunnttoo  aall  ssooffáá,,  
mmii  vviissttaa  ssee  ppeerrddiióó  ppoorr  eell  mmoobbiilliiaarriioo  yy  ppoorr  llaass  ffoottooggrraaffííaass  ddee  ffaammiilliiaa  qquuee  
pprreessiiddííaann  aallgguunnooss  eessttaanntteess..  MMee  llllaammóó  llaa  aatteenncciióónn  uunnaa  ggrraann  vvaarriieeddaadd  ddee  bbúúhhooss  
qquuee  ssee  aaggoollppaabbaann  eenn  uunnoo  ddee  eellllooss,,  cceerrccaa  ddeell  tteelleevviissoorr..  DDeebbaajjoo  aacceerrttéé  aa  vveerr  
aallgguunnooss  lliibbrrooss  ddee  lliitteerraattuurraa  uuffoollóóggiiccaa  eenn  ssuu  mmaayyoorrííaa  ddeell  bbuueenn  aammiiggoo  JJ..JJ  
BBeenníítteezz..  JJooaaqquuíínn  eennttrróó  eennttoonncceess  eenn  llaa  hhaabbiittaacciióónn  yy  ssee  ddeejjóó  ccaaeerr  eenn  eell  ssooffáá..  
LLlleevvaabbaa  bbaajjoo  eell  bbrraazzoo  uunnaa  ccaarrppeettaa  ddee  ccoolloorr  ggrriiss  rreepplleettaa  ddee  ppaappeelleess  yy,,  eenn  llaass  
mmaannooss,,  aallgguunnaass  cciinnttaass  ddee  ccaasssseettttee..  AAll  ffiinn,,  aajjuussttáánnddoossee  llaass  ggaaffaass,,  eemmppeezzóó  aa  
hhaabbllaarr..  
  
      --AAqquuíí  eennccoonnttrraarrááss  ttooddooss  llooss  ddeettaalllleess  ppaarraa  qquuee  ttee  hhaaggaass  uunnaa  iiddeeaa  ddee  mmii  ccaassoo..  
  
      AAbbrriióó  llaa  ccaarrppeettaa  yy  eexxttrraajjoo  uunn  vvoolluummiinnoossoo  pplliieeggoo  ddee  ppaappeelleess..  
  
      --  EEssttoo  eess  llaa  ttrraannssccrriippcciióónn  ddee  llaa  pprriimmeerraa  hhiippnnoossiiss      
  
      LLoo  ttoomméé  eenn  mmiiss  mmaannooss  yy  eemmppeeccéé  aa  hhoojjeeaarrlloo  
  
      --EEssttee  eess  uunn  iinnffoorrmmee  ddeell  ppssiiccootteerraappeeuuttaa..  EEll  nnoo  eess  eessppeecciiaalliissttaa  eenn  eessttoo..  ––pprreecciissóó  
JJooaaqquuíínn--  HHaaccee  hhiippnnoossiiss  ppeerroo  ppaarraa  oottrroo  ttiippoo  ddee  aassuunnttooss..  
  
      MMii  vviissttaa  ssee  ppeerrddiióó  eenn  eell  ppaappeell  mmaannuussccrriittoo::  
  
      ““AA  ppeettiicciióónn  ddee  JJooaaqquuíínn  ssee  hhaann  lllleevvaaddoo  aa  ccaabboo  ddooss  sseessiioonneess  ddee  hhiippnnoossiiss  ddee  
mmuuyy  llaarrggaa  dduurraacciióónn,,  aannttee  ssuu  eexxppllíícciittoo  ddeesseeoo  ddee  nnoo  ccoorrttaarr  eell  hhiilloo  ddee  llaass  
rreemmeemmoorraacciioonneess  qquuee,,  ddee  ffoorrmmaa  aappaarreenntteemmeennttee  nnoo  vvoolliittiivvaa  llee  iibbaann  ssuurrggiieennddoo””..  
  
      EEll  iinnffoorrmmee  ddeell  ppssiiccóóllooggoo  PPeeddrroo  JJaarraa,,  ddee  CCeeuuttíí,,  ccoonnttiinnuuaabbaa::  ““LLaa  rreessppuueessttaa  
ssuubbjjeettiivvaa  gglloobbaall    aa  llaa  hhiippnnoossiiss  eerraa  bbuueennaa    ccoonn  uunnaa  ccllaarraa  sseennssaacciióónn  ddee  ttrraannccee  yy  
eevviiddeennttee  aaddoorrmmeecciimmiieennttoo..  RReessppoonnddííaa  iigguuaallmmeennttee  bbiieenn  aa  llaass  sseennssaacciioonneess  ddee  
ppeessaaddeezz  yy  aa  llaass  ssuuggeessttiioonneess  ddee  iinnmmoovviilliiddaadd  iinnvvoolluunnttaarriiaa,,  iinncclluussoo  ccoonn  
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ppllaanntteeaammiieennttoo  ddee  rreettoo..  LLaa  rreellaajjaacciióónn  eerraa  ffííssiiccaa  ((oobbjjeettiivvaa))  yy  mmeennttaallmmeennttee  
((ssuubbjjeettiivvaa))  bbaassttaannttee  bbuueennaa..  PPoorr  lloo  ddeemmááss  ––aaññaaddííaa--  eell  ggrraaddoo  ddee  rreessppuueessttaa  
oobbjjeettiivvaa  aa  llaass  ssuuggeessttiioonneess  eerraa  ppoobbrree,,  ssiinn  tteenneerr  ééxxiittoo  eenn  llaa  ggeenneerraacciióónn  ddee  
ccoonndduuccttaass  ttííppiiccaammeennttee  hhiippnnoossuuggeessttiivvaass  ccoommoo  lleevviittaacciióónn  ddeell  bbrraazzoo,,  ccaattaalleeppssiiaa  oo  
ccaammbbiiooss  ppeerrcceeppttiivvooss..  CCoonnsseeccuueenntteemmeennttee,,  ssee  ppuueeddee  hhaabbllaarr  ddee  uunn  ggrraaddoo  ddee  
hhiippnnoossiiss  ((mmooddiiffiiccaacciióónn  ddee  llaa  ccoonncciieenncciiaa))  mmeeddiioo  oo  mmeeddiioo--aallttoo  yy  uunn  ggrraaddoo  ddee  
ssuuggeessttiioonnaabbiilliiddaadd  mmeeddiioo--bbaajjoo””..  
  
      EEll  iinnffoorrmmee  aasseegguurraabbaa  qquuee  ppooddííaa  hhaabbllaarrssee  ddee  uunnaa  ““aauuttéénnttiiccaa  rreeggrreessiióónn””  
aauunnqquuee,,  eenn  aabbssoolluuttoo  ddee  uunnaa  ““rreeiinnssttaallaacciióónn  eenn  eell  ppaassaaddoo””..  EEnn  eessttee  sseennttiiddoo  JJaarraa  
ppoonnííaa  ddee  mmaanniiffiieessttoo  qquuee  eell  mmaatteerriiaall  eexxttrraaííddoo  ddaabbaa  llaa  sseennssaacciióónn  ddee  ““sseerr    
iinnaaggoottaabbllee””  yy  nnaarrrraaddoo  ppoorr  JJooaaqquuíínn  ““ccoonn  eevviiddeennttee  iinntteerrééss  yy  eexxppeeccttaacciióónn””..    
  
      ““EEnn  ttooddoo  mmoommeennttoo  ––rreezzaa  eell  eessccrriittoo--  iinntteennttéé  sseerr  ppooccoo  ddiirreeccttiivvoo  yy  nnoo  ““ssuuggeerriirr””  
rreessppuueessttaass  ssii  bbiieenn  llaa  aappaarreennttee  ffaallttaa  ddee  ssiisstteemmaattiizzaacciióónn  eenn  eell  rreellaattoo  mmee  hhaaccííaa,,  eenn  
ooccaassiioonneess  iinntteennttaarr  rreeccoonndduucciirrlloo  eenn  uunn  oorrddeennaammiieennttoo  tteemmppoorraall  mmááss  llóóggiiccoo  qquuee  
ppooccaass  vveecceess  ppaarreeccííaa  ddaarrssee””  
  
      --PPaarraa  nnoo  sseerr  eessppeecciiaalliissttaa  eenn  eessttoo  ––llee  ddiijjee  aa  JJooaaqquuíínn--  ttuu  ppssiiccóóllooggoo  ttiieennee  uunnaa  
ffoorrmmaacciióónn  eexxcceelleennttee  qquuee  nnaaddaa  ttiieennee  qquuee  vveerr  ccoonn  llooss  hhiippnnóóllooggooss  ddee  ttrreess  aall  
ccuuaarrttoo  qquuee  ssee  aannuunncciiaann  eenn  llooss  mmeeddiiooss  ddee  ccoommuunniiccaacciióónn..  
        
      JJooaaqquuíínn  ssoonnrriióó  yy  ttoommáánnddoommee  ddee  nnuueevvoo  eell  iinnffoorrmmee  mmee  mmoossttrróó  uunnaa  ppeeqquueeññaa  
hhoojjaa  aanneexxaa  qquuee  ccoonntteennííaa  uunnooss  eexxttrraaññooss  ssíímmbboollooss  iimmpprreessooss..  
  
      --EEssttoo  ttiieennee  ssuu  tteellaa......  ––mmee  ddiijjoo--    VVeerrááss,,    eess  qquuee  yyoo  aa  llaa  eeddaadd  ddee  oocchhoo  aaññooss,,  ddee  
llaa  nnoocchhee  aa  llaa  mmaaññaannaa  eemmppiieezzoo  aa  eessccrriibbiirr  eenn  uunn  eexxttrraaññoo  aallffaabbeettoo..  
    
      SSee  iinnccoorrppoorróó  yy  ccoonn  ssuu  ddeeddoo  sseeññaallóó  aall  ppaappeell::  
  
      --AAssíí  eess  ccoommoo  ssee  eessccrriibbee..  
    
      AAqquueellllooss  ssíímmbboollooss  nnoo  tteennííaann  nniinnggúúnn  sseennttiiddoo  ppaarraa  mmíí..  AAuunnqquuee  mmee  rreeccoorrddaabbaann  
ppooddeerroossaammeennttee  aa  llooss  qquuee  hhaabbííaa  vviissttoo  eenn  llooss  lliibbrrooss  ccuuaannddoo  hhaabbllaabbaann  ddeell  ccaassoo  
AAddaammsskkii7777..  

                                                                                                                      
7777  AAllrreeddeeddoorr  ddee  llaass  1133,,3300  hhoorraass  ddeell  jjuueevveess  2200  ddee  nnoovviieemmbbrree  ddee  11995522,,  eell  ccoonnttaaccttaaddoo  GGeeoorrggee  AAddaammsskkii  ssee  
eennccoonnttrraabbaa  eenn  pplleennoo  ddeessiieerrttoo,,  aa  uunnooss  2200  kkiillóómmeettrrooss  ddee  PPaarrkkeerr  ((AArriizzoonnaa))  aaccoommppaaññaaddoo  ddee  ssuu  sseeccrreettaarriiaa  LLuuccyy  
MMccGGiinnnniiss  yy  ddee  llaa  pprrooppiieettaarriiaa  ddeell  hhootteell  PPaalloommaarr  GGaarrddeenn''ss,,  AAlliiccee  KK..  WWeellllss,,  aassíí  ccoommoo  ddee  llooss  mmaattrriimmoonniiooss  PPaaiilleeyy  
yy  WWiilllliiaammssoonn,,  qquuee  ddííaass  aanntteess  hhaabbííaann  tteenniiddoo  uunnaa  mmuuyy  dduuddoossaa  ooccaassiióónn  ddee  ccoonnttaaccttoo..  
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      --EErraa  ccaappaazz  ddee  hhaabbllaarrlloo  ––mmee  ddiijjoo--  ssoonnaabbaa  ccoommoo  aa  rruussoo  ppeerroo  aall  nnoo  ppooddeerr  
pprraaccttiiccaarrlloo  ccoonn  nnaaddiiee  ssee  mmee  oollvviiddóó..  
  
      --EEnnttoonncceess  eessttoo  lloo  eexxppeerriimmeennttaass  ddeessddee  llaa  iinnffaanncciiaa......  
  
      JJooaaqquuíínn  ddiibbuujjóó  uunnaa  ssoonnrriissaa  eenn  ssuuss  llaabbiiooss  
  
      --EEll  pprriimmeerr  aavviissttaammiieennttoo  qquuee  ttuuvvee  ffuuee  aa  llaa  eeddaadd  ddee  oocchhoo  aaññooss  eenn  llaa  PPllaayyaa  ddee  
llooss  UUrrrruuttiiaass  eenn  llaa  zzoonnaa  ddeell  MMaarr  MMeennoorr..  FFuuee  uunnaa  ttaarrddee  eenn  llaa  qquuee  yyoo  eessttaabbaa  ssoolloo,,  
jjuuggaannddoo  eenn  llaa  aarreennaa..  MMee  aaccuueerrddoo  qquuee  aall  mmiirraarr  aall  ffrreennttee,,  hhaacciiaa  eell  mmaarr,,  vvii,,  ssoobbrree  
uunnaass  iissllaass  qquuee  hhaayy  eenn  eell  MMaarr  MMeennoorr,,  uunn  oobbjjeettoo  ssuussppeennddiiddoo  eenncciimmaa  ddee  eellllaass  ddee  
ccoolloorr  mmeettáálliiccoo,,  ccoonn  ffoorrmmaa  ddee  lleenntteejjaa..  
  
      FFrruunnccíí  eell  cceeññoo  yy  sseegguuíí  eessccuucchhaannddoo  ccoonn  aatteenncciióónn  ssuu  rreellaattoo..  
  
      --  EEnn  eessooss  mmoommeennttooss  ––ccoonnttiinnuuóó--  mmee  vviinnoo  aa  llaa  ccaabbeezzaa  uunn  ppeennssaammiieennttoo  eenn  eell  
ccuuaall  yyoo  eenntteennddíí  qquuee  aaqquueelllloo  nnoo  eerraa  nnoorrmmaall..  QQuuee  aaqquueelllloo  eerraa  uunnaa  nnaavvee  
pprroocceeddeennttee  ddeell  eessppaacciioo  eexxtteerriioorr..  AA  rraaíízz  ddee  eessttee  aavviissttaammiieennttoo,,  uunn  ddííaa,,  ssee  mmee  
ooccuurrrriióó  ccooggeerr  uunn  ppaappeell  yy  uunn  llááppiizz  yy  hhaacceerr  eessttee  aallffaabbeettoo  qquuee  nnoo  tteennííaa  nnaaddaa  qquuee  
vveerr  ccoonn  eell  ccaasstteellllaannoo..  
  
      VVoollvvíí  aa  eexxaammiinnaarr  llooss  ssíímmbboollooss..  LLeevvaannttéé  uunnaa  cceejjaa  ffoorrmmaannddoo  uunn  aarrccoo  ddiiaabbóólliiccoo  
ppaarraa  mmaanniiffeessttaarr  mmii  iinntteerrééss  ppoorr  aaqquueell  ggaalliimmaattííaass  iinnccoommpprreennssiibbllee..  
  
      JJooaaqquuíínn  rroommppiióó  eell  tteennssoo  ssiilleenncciioo::  
  
            --YYoo  ssiieemmpprree  hhee  ppeennssaaddoo  qquuee  eessttaa  eessccrriittuurraa  ppooddííaa  tteenneerr  rreellaacciióónn  ccoonn  llaass  
eexxppeerriieenncciiaass  qquuee  hhee  pprroottaaggoonniizzaaddoo  mmááss  ttaarrddee  yy  mmiirraa  qquuéé  ccaassuuaalliiddaadd..  UUnn  ddííaa,,  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
EEll  ccoonnttaaccttoo  ffuuee  pprreecceeddiiddoo  ddeell  aavviissttaammiieennttoo  ddee  uunn  oobbjjeettoo  ffuussiiffoorrmmee..  AAll  ppooccoo  rraattoo,,  uunn  oobbjjeettoo  mmuucchhoo  mmááss  
ppeeqquueeññoo,,  ddee  ffoorrmmaa  cciirrccuullaarr,,  aappaarreecciióó  eenn  eell  cciieelloo  yy  ffuuee  aa  ppoossaarrssee  aa  ppooccoo  mmeennooss  ddee  uunn  kkiillóómmeettrroo,,  eenn  uunnaa  
ddeepprreessiióónn  ddeell  tteerrrreennoo..  AAddaammsskkii  ssee  sseeppaarróó  ddeell  ggrruuppoo  yy    ttuuvvoo  ssuu  eexxppeerriieenncciiaa..  
EEll  oobbjjeettoo  aabbrriióó  ssuu  ppoorrtteezzuueellaa  ee  hhiizzoo  ssuu  aappaarriicciióónn  uunn  sseerr  vveessttiiddoo  ccoonn  eexxttrraaññaa  iinndduummeennttaarriiaa,,  ssiimmiillaarr  aa  llaa  ddee  uunn  
eessqquuiiaaddoorr,,    ccuuyyooss  ccaabbeellllooss  rruubbiiooss  ccaaííaann  aa  lloo  llaarrggoo  ddee  ssuuss  hhoommbbrrooss..  PPaarreeccííaa  jjoovveenn  yy  ddee  ccoorrttaa  eessttaattuurraa..  HHiizzoo  
ssúúbbiittaammeennttee  uunnaa  sseeññaall  ppaarraa  qquuee  AAddaammsskkii  ssee  aacceerrccaarraa..  
          EEll  ddiiáállooggoo  ssee  ddeessaarrrroollllóó  aa  bbaassee  ddee  ggeessttooss,,  ppeerroo  AAddaammsskkii  ttuuvvoo  llaa  iimmpprreessiióónn  ddee  qquuee  eell  eexxttrraatteerrrreessttrree  eessttaabbaa  
eenn  ccoonnddiicciioonneess  ddee  lleeeerrllee  llaa  mmeennttee  aanntteess  ddee  ttrraadduucciirr  ssuuss  pprreegguunnttaass..  
          EEll  vviiaajjeerroo  ddeell  eessppaacciioo  ssee  eennccaammiinnóó  hhaacciiaa  eell  ddiissccoo  YY  AAddaammsskkii  oobbsseerrvvóó  eennttoonncceess  qquuee  eell  ccaallzzaaddoo  ddee  ssuu  
iinntteerrllooccuuttoorr  ddeejjaabbaa  uunnaass  eexxttrraaññaass  mmaarrccaass  eenn  eell  ssuueelloo,,  ccoommoo  ssii  ééssttaass  ffuueesseenn  aallggoo  iimmppoorrttaannttee..  PPoosstteerriioorrmmeennttee,,  eell  
ddooccttoorr  WWiilllliiaammssoonn  ssaaccóó  vvaacciiaaddooss  ddee  yyeessoo  ddee  aaqquueellllaass  hhuueellllaass  yy  ccoonntteennííaann  uunnooss  eexxttrraaññooss  ssíímmbboollooss..  
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vviieennddoo  eell  pprrooggrraammaa  qquuee  hhiicciissttee  eenn  tteelleevviissiióónn7788  qquuee  mmoossttrraabbaa  uunn  ddooccuummeennttaall  
ssoobbrree  llooss  OOVVNNIISS  ccrreeaaddooss  ppoorr  llooss  aalleemmaanneess  ddeell    IIIIII  RReeiicchh  aall  ffiinnaall  ddee  llaa  gguueerrrraa,,  
aaccuuéérrddaattee  qquuee  hhaayy  uunnaa  eesscceennaa  eenn  llaa  qquuee  aappaarreeccee  uunnaa  sseerriiee  ddee  eessccrriittuurraass7799  qquuee  
ssoonn  uuttiilliizzaaddaass  ppoorr    uunnaass  sseennssiittiivvaass  ppaarraa  ccoonnttaaccttaarr  ccoonn  llooss  eexxttrraatteerrrreessttrreess,,  ppuueess  
mmiirraa  ppoorr  ddóónnddee  hhaayy  ccaattoorrccee  oo  qquuiinnccee  ssíímmbboollooss  qquuee  ccooiinncciiddeenn  ccoonn  eessttaa  
eessccrriittuurraa..  
  
      EEssttaabbaa  aabbssoorrttoo..  LLaass  rruunnaass,,  aattrriibbuuiiddaass  aa  OOddíínn  eenn  eell  ssiigglloo  II,,  eerraann  2244  ccaarraacctteerreess  
aa  llooss  qquuee  ssee  aaññaaddiieerroonn,,  ppoosstteerriioorrmmeennttee,,  1166  mmááss..  SSiimmbboolliizzaabbaann  nnoommbbrreess  yy  eerraann,,  
aa  llaa  vveezz,,  ssiiggnnooss  ddee  pprroonnuunncciiaacciióónn..  ¿¿PPoorr  qquuéé  eexxiissttííaann  ttaannttaass  sseemmeejjaannzzaass??  
  
      PPaarraa  aaccaabbaarr  ddee  ccoommpplliiccaarrlloo  mmááss,,  uunn  iinnffoorrmmee  ddee  llaa  pprrooffeessoorraa  AAlleejjaannddrraa  
CCoorrrreeaass,,  ddeell  ddeeppaarrttaammeennttoo  ddee  CCrriippttooggrraaffííaa  ddeell  IInnssttiittuuttoo  ddee  EEssttuuddiiooss  AAvvaannzzaaddooss  
ccoonn  sseeddee  eenn  CCóórrddoobbaa  ((AArrggeennttiinnaa))  hhaallllóó,,  aassiimmiissmmoo  ssoorrpprreennddeenntteess  ssiimmiilliittuuddeess  
eennttrree  eell  ““aallffaabbeettoo””  ddee  JJooaaqquuíínn  yy  llooss  ppeettrroogglliiffooss  cceellttaass8800..    
  
--  DDeessppuuééss  ddee  llaa  hhiippnnoossiiss  ––pprroossiigguuiióó  JJooaaqquuíínn--  hhee  rreeccoorrddaaddoo  nnuummeerroossooss  ddeettaalllleess  
ddee  eessttee  aavviissttaammiieennttoo  aa  llaa  eeddaadd  ddee  oocchhoo  aaññooss  yy  mmuucchhaass  ddee  eessttaass  ccoossaass  qquuee  
eessttaabbaann  ssuueellttaass  hhaann  ttoommaaddoo  uunn  sseennttiiddoo..  
  
      CCoommoo  nnuueessttrroo  pprroottaaggoonniissttaa,,  llaa  mmaayyoorrííaa  ddee  llooss  aabbdduucciiddooss,,  ggeenneerraallmmeennttee,,  
ssuuffrriieerroonn  ssuuss  pprriimmeerraass  eexxppeerriieenncciiaass  dduurraannttee  llaa  iinnffaanncciiaa..  LLaa  iinnvveessttiiggaaddoorraa  
ffrraanncceessaa  GGeenneevviièèvvee  VVaannqquueelleeff    ssuuggiieerree  llaa  ccrreeaacciióónn  eenn  EEuurrooppaa  ddee  aassoocciiaacciioonneess  
ddee  aabbdduucciiddooss  qquuee  nnaarrrreenn  ssuuss  eexxppeerriieenncciiaass  aall  eessttiilloo  ddee  llaass  ffuunnddaacciioonneess  
aammeerriiccaannaass    ppoorrqquuee,,  aa  ssuu  jjuuiicciioo,,  llaass  nnuueevvaass  ggeenneerraacciioonneess  ddee  aabbdduucciiddooss  nnoo  vvaann  
aa  tteenneerr  ccoonnsscciieenncciiaa  ddee  ssuu  ccoonnttaaccttoo  ccoonn  eell  ffeennóómmeennoo  OOVVNNII  hhaassttaa  ppaassaaddooss  
mmuucchhooss  aaññooss..  PPaarraa  VVaannqquueelleeff  mmuucchhooss    aabbdduucciiddooss  vveenn  aalltteerraaddaass  yy  pprrooggrraammaaddaass  
ssuuss  vviiddaass    ddeessddee  llaa  iinnffaanncciiaa  ppoorr  llaa  iinntteerrvveenncciióónn  ddee  eessttooss  sseerreess..  ¿¿LLee  ooccuurrrrííaa  aa  
JJooaaqquuíínn  aallggoo  ppaarreecciiddoo??  
  
      --¡¡AAhh!!,,  ssee  mmee  oollvviiddaabbaa  
  

                                                                                                                      
7788  NNiitt  ddee  MMiisstteerrii  ((NNoocchhee  ddee  mmiisstteerriioo))  pprroodduucciiddoo  ppoorr  GGeesstt  MMuussiicc  ppaarraa  llaass  tteelleevviissiioonneess  aauuttoonnóómmiiccaass  ((CCaappííttuulloo                
nnºº  22))  
7799  EEll  ddooccuummeennttaall  mmoossttrraabbaa  ccoommoo  llooss  mmiieemmbbrrooss  ddee  llaa  SSoocciieeddaadd  VVrriill  uuttiilliizzaabbaann  uunnaass  RRuunnaass  ppaarraa  ccoommuunniiccaarr  ccoonn  
““iinnvviissiibblleess””  ffuueerrzzaass  eexxttrraatteerrrreessttrreess..  LLaass  rruunnaass    ssoonn  ccaarraacctteerreess  ddee  llooss  mmááss  aannttiigguuooss  aallffaabbeettooss  ((ffuutthhaarrkk))  
ggeerrmmáánniiccooss  yy  eessccaannddiinnaavvooss  qquuee  ttiieenneenn  uunn  vvaalloorr  ccuullttuurraall  yy  mmáággiiccoo..  
8800  EEll  MMiisstteerriioo  ddee  CCoommppoosstteellaa,,  LLoouuiiss  CChhaarrppeennttiieerr,,  EEdd..  PPllaazzaa  &&  JJaannééss..  
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      JJooaaqquuíínn  ssee  lleevvaannttóó  ddeell  ssooffáá  yy  aabbrriióó  uunn  ccaajjóónn  ddeell  mmuueebbllee..  BBuussccóó  eenn  ssuu  iinntteerriioorr  
rreevvoollvviieennddoo  ppaappeelleess  yy  ppeeqquueeññooss  oobbjjeettooss  aall  ffiinn  eexxttrraajjoo  uunnaa  eessppeecciiee  ddee  ttaarrjjeettaa  ddee  
ccoolloorr  aazzuull,,  ttrraassllúúcciiddaa,,  ccoonn  uunnaass  mmiisstteerriioossaass  ppeerrffoorraacciioonneess..  
  
      --DDuurraannttee  mmuucchhoo  ttiieemmppoo  hhee  eessttaaddoo  gguuaarrddaannddoo  eessttaa  ttaarrjjeettaa  ––mmee  ddiijjoo  mmiieennttrraass  
llaa  ssuujjeettaabbaa  ccoonn  ddeelliiccaaddeezzaa--  NNoo  sséé  ccoommoo  llaa  rreeccooggíí  nnii  ddee  ddóónnddee..  EEnn  llaa  úúllttiimmaa  
hhiippnnoossiiss,,  pprreecciissaammeennttee,,  ssaalliióó  aa  ccoollaacciióónn  eessttaa  ttaarrjjeettaa  qquuee  sseeggúúnn  lloo  qquuee  ““eellllooss””  
mmee  ddeeccííaann  mmee  llaa  hhaabbííaann  ddeejjaaddoo  ppaarraa  qquuee  yyoo  llaa  ccooggiieerraa  yy  ccoonnoocciieerraa  ssuu  uussoo  aanntteess  
ddeell  aaññoo  22000000..  
  
      MMoorrííaa  ddee  ggaannaass  ddee  ttooccaarr  yy  eexxaammiinnaarr  aaqquuééll  ttrroozzoo  ddee  pplláássttiiccoo..  ¿¿SSeerrííaa  llaa  
ddeeffiinniittiivvaa  pprruueebbaa  ddee  qquuee  llooss  vviissiittaanntteess  ddee  ddoorrmmiittoorriioo  tteennííaann  uunnaa  rreellaacciióónn  ccoonn  eell  
ffeennóómmeennoo  OOVVNNII??  LLaa  ttaarrjjeettaa  eerraa  lliivviiaannaa  yy  dduuccttiill,,  ddee  ccaannttooss  rreeddoonnddeeaaddooss..  TTeennííaa  
oocchhoo  cceennttíímmeettrrooss  yy  mmeeddiioo  ddee  aanncchhoo  ppoorr  ccaassii  cciinnccoo  cceennttíímmeettrrooss  ddee  aallttoo  yy  
pprreesseennttaabbaa  ccuuaattrroo  ppeerrffoorraacciioonneess..  TTrreess  ddee  eellllaass  aallaarrggaaddaass  yy  uunnaa  oovvaall,,  ccoommoo  uunn  
oojjoo,,  eenn  vveerrttiiccaall..  ¿¿QQuuéé  eerraa  aaqquueelllloo??  
  
      TTrraagguuéé  ssaalliivvaa::  
  
      --¿¿NNoo  ppuueeddee  sseerr  ppaarrttee  ddee  aallggúúnn  ccoommppoonneennttee  qquuee  uuttiilliicceess  eenn  llaa  bbaassee  ppaarraa  llooss  
aavviioonneess??--  LLee  pprreegguunnttéé  ccoonnoocciieennddoo  ddee  aanntteemmaannoo  llaa  rreessppuueessttaa..  
  
      --NNoo,,  --ccoonntteessttóó  sseegguurroo--  LLaa  hhee  gguuaarrddaaddoo  dduurraannttee  mmuucchhooss,,  mmuucchhooss  aaññooss,,  eenn  eell  
ffoonnddoo  ddee  uunn  ccaajjóónn  yy  ccaaddaa  vveezz  qquuee  mmee  llaa  hhee  ttrrooppeezzaaddoo  hhee  ppeennssaaddoo  eenn  ttiirraarrllaa  
ppeerroo  aallggoo  eenn  mmii  iinntteerriioorr  mmee  hhaa  aaccoonnsseejjaaddoo  qquuee  ssiigguuiieerraa  ccoonnsseerrvváánnddoollaa  ppoorrqquuee  
eerraa  iimmppoorrttaannttee..    
  
      MMee  qquueeddéé  ppeennssaattiivvoo..  AAqquueelllloo  eerraa  mmaatteerriiaall,,  ttaannggiibbllee,,  ssuusscceeppttiibbllee  ddee  aannáálliissiiss..  
TToomméé  mmii  ccáámmaarraa  ddee  ffoottooss  yy  ttoomméé  vvaarriiaass  iinnssttaannttáánneeaass..  
  
      --¿¿TTee  aappeetteeccee  ppaasseeaarr  uunn  rraattoo??  
  
      AAsseennttíí  mmaaqquuiinnaallmmeennttee  mmiieennttrraass  aapprreettaabbaa  uunnaa  vveezz  mmááss  eell  ddiissppaarraaddoorr..  
  
      --PPuueess  ddeejjaa  eessoo  yy  vváámmoonnooss..  
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  1188  
  
  

HHIIJJOOSS  DDEE  LLAASS  EESSTTRREELLLLAASS  
  
  

  
        CCoonn  ppaassoo  ffiirrmmee  nnooss  ddiirriiggiimmooss  aall  ppaasseeoo  mmaarrííttiimmoo..  LLaa  tteemmppeerraattuurraa,,  ppaarraa  
eennccoonnttrraarrnnooss  eenn    SSeemmaannaa  SSaannttaa,,  eerraa  mmuuyy  aaggrraaddaabbllee..  EEll  ssooll  bbrriillllaabbaa  eenn  lloo  aallttoo  yy    
nnoo  ssee  ddiivviissaabbaa  nnuubbee  aallgguunnaa..  EEll  rruummoorr  ddeell  ttrrááffiiccoo  yy  ddee  llooss  ttuurriissttaass  eerraa  ttaann  lleevvee  
qquuee  ppooddííaann  eessccuucchhaarrssee  ppeerrffeeccttaammeennttee  nnuueessttrrooss  ppaassooss  ssoobbrree  eell  ppaavviimmeennttoo..  
    
      --EEssttooyy  ccoonnvveenncciiddoo  ddee  qquuee  mmee  hhaann  hheecchhoo  uunn  sseegguuiimmiieennttoo..  EEssttooyy  ccoonnvveenncciiddoo  
ddee  qquuee  eessttoo  ttiieennee  qquuee  tteenneerr  uunn  ffiinnaall  yy  lloo  qquuee  nnoo  sséé  eess  ccuuaannddoo  vvooyy  aa  tteenneerr  eessttee  
ffiinnaall..  
  
      LLoo  mmiirréé  ccoonn  iinnggeennuuiiddaadd,,  mmee  lllleevvéé  uunn  ddeeddoo  aa  llaa  bbaarrbbiillllaa  yy  ddiijjee::  
  
      --PPeerroo,,  eennttoonncceess,,  lloo  ddee  llaa  ttaarrjjeettaa,,  lloo  ddeell  aallffaabbeettoo......  ¿¿CCrreeeess  qquuee  hhaass  eessttaaddoo  aa  
bboorrddoo  ddee  uunnaa  ddee  eessaass  nnaavveess??  
  
      --UUnnaa  vveezz  ––ccoonntteessttóó--    ttuuvvee  uunn  ssuueeññoo  eenn  eell  qquuee  ssee  mmee  aappaarreeccííaa  uunnaa  mmuujjeerr  rruubbiiaa  
ccoonn  llooss  oojjooss  mmuuyy  aazzuulleess  yy  eell  ppeelloo  mmuuyy  ccoorrttoo..  EEssttaabbaa  ccoonn  ddooss  nniiññooss,,  uunn  vvaarróónn  yy  
uunnaa  hheemmbbrraa  ccoonn  eell  ppeelloo  rruubbiioo,,  llooss  ttrreess  sseennttaaddooss  jjuunnttooss  qquuee  mmee  mmiirraabbaann  
aatteennttaammeennttee  yy  ddee  uunnaa  mmaanneerraa,,,,,,  eenn  ffiinn  qquuee  ddee  aallgguunnaa  mmaanneerraa  ssee  mmee  ddeeccííaa  qquuee  
aaqquueellllaa  eerraa  mmii  oottrraa  ffaammiilliiaa..  
  
      DDii  llaa  ccaallllaaddaa  ppoorr  rreessppuueessttaa,,  aaqquueelllloo  mmee  ppaarreeccííaa  mmuuyy  ffaannttáássttiiccoo,,  ttaall  vveezz  ddee  lloo  
mmááss  ffaannttáássttiiccoo  qquuee  hhaabbííaa  eessccuucchhaaddoo  hhaassttaa  eennttoonncceess..  
  
      EEnn  llooss  úúllttiimmooss  aaññooss,,  ssiinn  eemmbbaarrggoo,,    hhaabbííaann  aappaarreecciiddoo  nnuummeerroossooss  ccaassooss  ddee  
ppeerrssoonnaass  qquuee,,  aaúúnn  hhaabbiieennddoo  nnaacciiddoo  eenn  llaa  TTiieerrrraa,,  ssee  sseennttííaann  hhiijjooss  ddee  uunnaa  mmaaddrree  
eexxttrraatteerrrreessttrree..  EEll  eexx--jjeessuuiittaa  SSaallvvaaddoorr  FFrreeiixxeeddoo  nnaarrrraa,,  ppoorr  eejjeemmpplloo,,  eell  ccaassoo  ddee  
MMaarriioo  qquuiieenn,,  aall  ppaarreecceerr,,  uunn  bbuueenn  ddííaa  ssee  ddeessppeerrttóó  eenntteennddiieennddoo  qquuee  nnoo  eerraa  ddee  
eessttee  ppllaanneettaa..  ""SSuu  ccuueerrppoo  --eexxpplliiccaa--  eerraa  hhuummaannoo  ppeerroo  ssuu  mmeennttee  oo  ssuu  aallmmaa  eerraann  
ddee  ffuueerraa,,  aappaarrttee  ddee  qquuee  ssuu  ccoonncceeppcciióónn,,  ggeessttaacciióónn  yy  aalluummbbrraammiieennttoo  ''eellllooss''  
hhaabbííaann  iinntteerrvveenniiddoo  mmuuyy  ddiirreeccttaammeennttee""..  
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      AA  pprriinncciippiiooss  ddee  11999988  ddooss  nnuueevvooss  lliibbrrooss  aabboorrddaabbaann  eessttaa  ppoolléémmiiccaa  ccuueessttiióónn..  
""NNiiññooss  ddee  llaass  eessttrreellllaass""  ddee  JJeennnnyy  RRaannddlleess  yy  ""DDee  aallggúúnn  lluuggaarr""  ddee  SSccootttt  
MMaannddeellkkeerr..  AAmmbbooss  ooffrreeccííaann  ppiissttaass  ssoobbrree  ccóómmoo  ddiiffeerreenncciiaarr  aa  eessttooss  
""iinnffiillttrraaddooss""..  ""LLaa  ggeennttee  ddee  llaass  eessttrreellllaass  ttiieennee  ssuueeññooss  eenn  llooss  qquuee,,  
ffrreeccuueenntteemmeennttee,,  ssiieenntteenn  qquuee  ssee  eennccuueennttrraann  eenn  uunn  ppllaanneettaa  ccoonn  ddooss  oo  mmááss  lluunnaass;;  
ttiieenneenn,,  aaddeemmááss,,  uunn  ffuueerrttee  sseennttiimmiieennttoo  ddee  qquuee  ssuuss  ppaaddrreess  tteerrrreessttrreess  nnoo  ssoonn  ssuuss  
ppaaddrreess  rreeaalleess  yy  qquuee  ssuuss  aanncceessttrrooss  lllleeggaarroonn  ddee  oottrrooss  mmuunnddooss""..  
      
        EEll  eessppeecciiaalliissttaa  nneeooyyoorrqquuiinnoo    BBuudddd  HHooppkkiinnss  hhaa  iinntteerrpprreettaaddoo  qquuee  mmuucchhooss  ddee  
eessttooss  sseennttiimmiieennttooss  ssee  pprroodduucceenn  eenn  ppeerrssoonnaass  ccuuyyaass  mmaaddrreess  ffuueerroonn  aallggúúnn  ddííaa  
aabbdduucciiddaass  ppoorr  llooss  aalliieennííggeennaass..  
    
      --¿¿YY  ttiieenneess  aallggoo,,  aa  ppaarrttee  ddee  ttuu  iinnttuuiicciióónn,,  eenn  llaa  llíínneeaa  ddee  qquuee  eessee  ssuueeññoo  ppuueeddaa  
eessttaarr  eenn  lloo  cciieerrttoo??  PPrreegguunnttéé  ttrraass  uunn  llaarrggoo  ssiilleenncciioo..  
  
      --BBuueennoo  yyoo  ttaammbbiiéénn  ttee  ppuueeddoo  ddeecciirr  qquuee  hhee  tteenniiddoo  dduurraannttee  bbaassttaannttee  ttiieemmppoo  llaa  
sseennssaacciióónn,,  ccuuaannddoo  ddaabbaann  aallggúúnn  ttiippoo  ddee  nnoottiicciiaa,,  llaa  sseennssaacciióónn  ddee  qquuee  yyoo  aaqquueelllloo  
yyaa  lloo  ccoonnooccííaa,,  qquuee  lloo  hhaabbííaa  vviissttoo  oo  tteennííaa  ccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  eelllloo..  
  
      AAllgguunnaass  vveecceess  ––pprroossiigguuiióó--  ssee  mmee  hhaann  pprreesseennttaaddoo  uunnaa  ssuueerrttee  ddee  ““ppuueerrttaass  
ddiimmeennssiioonnaalleess””  oo  aappeerrttuurraass  ddee  ccoonncciieenncciiaa..  EEnn  mmuuyy  ppooccooss  sseegguunnddooss  ppaassaann  uunnaa  
sseerriiee  ddee  rreessppuueessttaass  ppoorr  mmii  mmeennttee  qquuee  eennttiieennddoo  ssoonn  llaa  VVEERRDDAADD    aa  pprreegguunnttaass  
iimmppoorrttaanntteess  qquuee  ttooddoo  eell  mmuunnddoo  ttiieennee..  
  
      TToommaammooss  aassiieennttoo  eenn  uunnaa  tteerrrraazzaa..  LLaa  bbrriissaa  mmoovvííaa  llaass  hhoojjaass  ddee  llaass  ppaallmmeerraass  
aaggiittáánnddoollaass  ddeell  mmiissmmoo  mmooddoo  ccoommoo  lloo  hhaaccííaann  mmiiss  ppeennssaammiieennttooss  ¿¿CCóómmoo  eerraa  
ppoossiibbllee??  ¿¿QQuuéé  ppaarrttee  ddeell  rreellaattoo  eerraa  rreeaall  yy  qquuéé  ppaarrttee  iimmaaggiinnaacciióónn??  ¿¿QQuuéé  tteennííaann  
qquuee  vveerr  llaass  vviissiittaass  ddee  aallccoobbaa  ccoonn  ttooddoo  aaqquueelllloo??  
  
      CCuuaannddoo  eell  ccaammaarreerroo  ssiirrvviióó  llooss  rreeffrreessccooss  JJooaaqquuíínn  pprroossiigguuiióó  ccoonn  ssuu  rreellaattoo..    
  
      --TTooddoo  eemmppeezzóó  hhaaccee  ddooss  aaññooss  ––aaddmmiittiióó  mmiieennttrraass  sseeppaarraabbaa  llaa  jjaarrrraa  ddee  cceerrvveezzaa  
ddee  ssuuss  llaabbiiooss--  PPoorr  aaqquueell  eennttoonncceess  eemmppeeccéé  aa  tteenneerr  uunnaa  sseerriiee  ddee  ssuueeññooss  bbaassttaannttee  
rraarrooss..  EEnn  uunnaa  ooccaassiióónn  ––pprroossiigguuiióó--  mmee  ddeessppeerrttéé  ssoobbrreessaallttaaddoo  yy  eemmppeeccéé  aa  ooiirr  uunn  
ppiittiiddoo  mmuuyy  aagguuddoo  qquuee  pprroocceeddííaa  ddee  llaa  tteerrrraazzaa  ddee  mmii  ccaassaa..  EErraa  vveerraannoo..  AA  llaa  vveezz  
qquuee  eell  ppiittiiddoo  ssee  hhaaccííaa  mmááss  aagguuddoo  sseennttíí  llaa  nneecceessiiddaadd  ddee  lleevvaannttaarrmmee  yy  vveerr  qquuéé  lloo  
pprroovvooccaabbaa  ppeerroo  lluueeggoo  ppeennsséé  qquuee  nnoo  eerraa  lloo  mmááss  aapprrooppiiaaddoo  ppuueess  ppooddííaa  ddeessppeerrttaarr  
aa  ttooddooss  ppoorr  uunnaa  ttoonntteerrííaa..  EEss  ccuurriioossoo  ppoorrqquuee,,  aall  mmiissmmoo  ttiieemmppoo  qquuee  ssee  eessccuucchhaabbaa  
eell  ppiittiiddoo,,  llooss  ppeerrrrooss  eemmppeezzaarroonn  aa  llaaddrraarr  yy  ddeejjaarroonn  ddee  hhaacceerrlloo  ccuuaannddoo  ééssttee  cceessóó..  
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      DDii  uunn  pprriimmeerr  ssoorrbboo  aa  llaa  CCooccaa  CCoollaa  yy  ssaabboorreeéé  llaarrggaammeennttee  eell  ffrrííoo  rreeffrreessccoo..  MMiiss  
oojjooss  nnoo  ssee  sseeppaarraabbaann  ddeell  rroossttrroo  ddee  mmii  iinntteerrllooccuuttoorr..  
  
      --PPoosstteerriioorrmmeennttee  eemmppeeccéé  aa  eessttaarr  iinnccóómmooddoo  ppoorr  llaass  nnoocchheess  aa  llaa  hhoorraa  ddee  ddoorrmmiirr  
hhaassttaa  eell  ppuunnttoo  ddee  qquuee  uunn  ddííaa  ttuuvvee  uunnaa  vviissiióónn,,  eessttooyy  sseegguurroo  ddee  qquuee  nnoo  eerraa  uunn  
ssuueeññoo,,  eenn  llaa  qquuee  ssee  pprreesseennttaabbaann  uunnaa  sseerriiee  ddee  hhoommbbrreecciittooss,,  bbaajjooss,,  ppeeqquueeññooss,,  llooss  
ccuuaalleess  eessttaabbaann  ccoommoo  aalleejjaaddooss  ppeerroo  cceerrccaa,,  ssiinn  mmaanntteenneerr  ccoonnvveerrssaacciióónn..  EEssttoo  
dduurróó  ddooss  ddííaass..  AAll  lleevvaannttaarrmmee  ppoorr  llaa  mmaaññaannaa  eessttaabbaann  llooss  ppeessttiillllooss  ddee  llaa  ccaassaa  
aabbiieerrttooss  ccoommpplleettaammeennttee..  
  
      SSeeggúúnn  ppuuddee  ccoommpprroobbaarr  JJooaaqquuíínn  tteennííaa  ppoorr  ccoossttuummbbrree  eecchhaarr  llooss  ppeessttiillllooss  ddee  llaa  
ppuueerrttaa  ppoorr  llaass  nnoocchheess  ttrraass  ssaaccaarr  llaa  bbaassuurraa..  
  
      --TTrraass  eessttooss  ddooss  ddííaass  ––ccoonnttiinnuuóó  ccoonn  ssuu  rreellaattoo--  eessttuuvvee  bbaassttaannttee  ttiieemmppoo  ssiinn  
ppooddeerr  ddoorrmmiirr  bbiieenn,,  ccoonn  sseennssaacciioonneess  ddee  aahhooggoo  hhaassttaa  eell  ppuunnttoo  ddee  ddeessppeerrttaarr  aa  mmii  
mmuujjeerr  ccoonn  llaa  sseennssaacciióónn  ddee  pprreesseenncciiaass  eenn  mmii  hhaabbiittaacciióónn,,  uunn  aaggoobbiioo  bbaassttaannttee  
ggrraannddee..    
  
      --¿¿YY  ttee  hhaass  sseennttiiddoo  ddeessddee  eennttoonncceess  ccoonnttrroollaaddoo  oo  mmaanniippuullaaddoo??  PPrreegguunnttéé  aall  ffiinn..  
  
      --YYaa  qquuee  lloo  ddiicceess  ssíí..  TTuuvvee  uunnaass  sseennssaacciioonneess  mmuuyy  rraarraass,,  uunnaa  sseennssaacciióónn  ddee  qquuee  
mmee  hhaabbííaann  eessttaaddoo  ttooccaannddoo  oo  mmaanniippuullaannddoo,,  ccoommoo  aallggúúnn  ttiippoo  ddee  eexxaammeenn  
bbiioollóóggiiccoo,,  sseexxuuaall..    EEssttoo  ccooiinncciiddiióó  ccoonn  cciieerrttooss  ffeennóómmeennooss  eellééccttrriiccooss..    
  
      --¿¿EEllééccttrriiccooss??  
  
      --SSíí,,  --mmee  ddiijjoo--  aall  aacccciioonnaarr  llaa  lluuzz  llaass  bboommbbiillllaass  eexxpplloottaabbaann  oo  ssee  ffuunnddiiaann    oo  
ccuuaannddoo  ttooccaabbaa  ccoonn  llooss  ddeeddooss  llooss  iinnssttrruummeennttooss  ddee  llooss  aavviioonneess    llaass  aagguujjaass  ddee  llooss  
iinnssttrruummeennttooss  ssee  mmoovvííaann,,  oosseeaa  tteennííaann  uunn  mmaaggnneettiissmmoo,,  eerraa  aallggoo  aannoorrmmaall..  
SSoobbrreettooddoo  ccuuaannddoo  ssoonn  iinnssttrruummeennttooss  qquuee  ssóólloo  ffuunncciioonnaann  ccuuaannddoo  eell  aavviióónn  eessttáá  
eenn  mmaarrcchhaa..  
  
      --AA  ttii  ttee  ppaassaann  ccoossaass  mmuuyy  rraarraass  --bbrroommeeéé  
  
      JJooaaqquuíínn  ddiibbuujjóó  uunnaa  mmuueessccaa  eenn  ssuu  ccaarraa..  YY  mmee  bboommbbaarrddeeóó  ccoonn  uunnaa  nnuueevvaa  
ssiittuuaacciióónn::  
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      --TTaammbbiiéénn  eenn  uunnaa  ooccaassiióónn,,  eessttaannddoo  eenn  CCaarrttaaggeennaa,,  eenn  uunnaa  ccaallllee  mmuuyy  ttrraannssiittaaddaa,,    
ssee  mmee  ooccuurrrriióó  hhaacceerr  uunnaa  ppeeqquueeññaa  pprruueebbaa..  
  
      --¿¿PPrruueebbaa??  ––mmuussiittéé  
  
      --PPeennsséé  qquuee  ssii  hhaabbííaa  aallgguuiiéénn  ccaappaacciittaaddoo  ppaarraa  ccaappttaarrmmee  tteelleeppááttiiccaammeennttee  qquuee  
mmee  lloo  ddiijjeerraa  yy,,  eennttoonncceess,,  eenn  eessee  mmoommeennttoo  vvii  qquuee  ddooss  hhoommbbrreess  rruubbiiooss  qquuee  iibbaann  
ppoorr  eell  llaaddoo  ccoonnttrraarriioo  mmee  ppaarraarroonn  yy  mmee  ddiijjeerroonn  qquuéé  qquueerrííaa  ccoonn  aaqquueellllaa  llllaammaaddaa  
yy,,  aall  vveerrmmee  ttaann  ssoorrpprreennddiiddoo,,  ddiijjeerroonn  qquuee  qquueerrííaann  hhaabbllaarr  ccoonnmmiiggoo..  YYoo  mmee  
aassoommbbrréé  yy  nnoo  ssuuppee  rreeaacccciioonnaarr  ppeerroo  mmee  eennttrróó  uunn  ppooccoo  ddee  nneerrvviioossiissmmoo  ddiijjee  qquuee  
nnoo  tteennííaa  ttiieemmppoo  yy  mmee  ffuuii..  EEllllooss  ssee  qquueeddaarroonn  ssoonnrriieennddoo..  DDeessppuuééss  mmee  aarrrreeppeennttíí..  
  
      --¡¡JJooddeerr!!  EExxccllaamméé  ddeessccoonncceerrttaaddoo..  
  
      --DDeessppuuééss  ddee  eessttoo  mmee  hhiiccee  ddooss  hhiippnnoossiiss  ––ccoonncclluuyyóó--  yy  hhaann  ppaassaaddoo  mmuucchhaass  
ccoossaass..    
  
      JJooaaqquuíínn  ssee  lleevvaannttóó,,  aappuurróó  llaa  cceerrvveezzaa,,  ddeejjóó  llaa  jjaarrrraa  eenn  llaa  mmeessaa  ccoonn  uunn  ggoollppee  
ssuuaavvee  yy  sseeññaallóó  ccoonn  ssuu  ddeeddoo  eell  CClluubb  MMaarrííttiimmoo..  UUnn  eeddiiffiicciioo  ddee  ddiisseeññoo  aattrreevviiddoo  
eenn  eell  qquuee  JJooaaqquuíínn  hhaabbííaa  ttrraabbaajjaaddoo  ccoommoo  vviiggiillaannttee..  
  
        --AAhhíí  ttuuvvee  uunn    aavviissttaammiieennttoo..  
  
      --¡¡AAhh!!  ¿¿ssíí??  ––mmuussiittéé  
  
      --CCrreeoo  qquuee  ffuuee  eenn  11998866..  EEssttaarrííaa  aa  uunnooss  330000  oo  335500  mmeettrrooss,,  aa  pplleennaa  lluuzz  ddeell  ddííaa,,  
uunnaa  mmaaññaannaa  ddee  uunn  ddoommiinnggoo  yy  lloo  vvíí  ddooss  vveecceess..  UUnnaa  ppaassóó  eenn  ddiirreecccciióónn  aall  
MMeeddiitteerrrraanneeoo  yy  llaa  oottrraa  eenn  sseennttiiddoo  ccoonnttrraarriioo..  TTeennííaa  ffoorrmmaa  ddee  nnuueezz  eerraa  mmeettáálliiccoo  
yy  eessttaabbaa  ggiirraannddoo  ssoobbrree  ssíí  mmiissmmoo  eenn  sseennttiiddoo  ccoonnttrraarriioo  aa  llaass  aagguujjaass  ddeell  rreelloojj..  
  
      --¿¿YY  ppuuddiissttee  ffoottooggrraaffiiaarrlloo??  ––ddeemmaannddéé  aannssiioossoo..  
  
      --EEnn  eessttaa  ooccaassiióónn  nnoo  ppeerroo  tteennggoo  vvaarriiaass  ffoottooggrraaffííaass......  
  
      --¿¿DDiiuurrnnaass??  ––iinntteerrrruummppíí  
  
      JJooaaqquuíínn  aassiinnttiióó  ccoonn  llaa  ccaabbeezzaa..  
  
      --MMuuééssttrraammeellaass,,  ppoorr  ffaavvoorr..  
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  1199  
  
  
  

IINNCCRREEÍÍBBLLEESS  FFOOTTOOGGRRAAFFÍÍAASS  
  
  
  
  
      UUnnaa  vveezz  eenn  ccaassaa,,    JJooaaqquuíínn  ppuussoo  eenn  mmiiss  mmaannooss  uunn  vvoolluummiinnoossoo  áállbbuumm  ddee  ffoottooss  
ddee  ccoolloorr  vveerrddee..  LLoo  aabbrríí  ccoonn  iimmppaacciieenncciiaa  yy,,  aa  llaa  vveezz,,  ccoonn  cciieerrttoo  mmiieeddoo..  TTeemmííaa  
qquuee  eennccoonnttrraarraa  eexxpplliiccaacciióónn  ppaarraa  llaa  mmaayyoorrííaa  ddee  llaass  ttoommaass..  NNoo  eerraa  llaa  pprriimmeerraa  vveezz  
qquuee  llooss  pprreetteennddiiddoo  OOVVNNIISS  rreessuullttaabbaann  sseerr  ppáájjaarrooss,,  ddeeddooss  ffrreennttee  aall  oobbjjeettiivvoo  oo  
ffoorrmmaass  dduuddoossaass..  
  
      --UUnnoo  ddee  llooss  aavviissttaammiieennttooss  ––mmee  ddiijjoo--  ffuuee  pprreevviiaa  cciittaa..  EEss  ddeecciirr  rreecciibbíí  
tteelleeppááttiiccaammeennttee  llaa  iiddeeaa  ddee  aacceerrccaarrmmee  aa  uunn  lluuggaarr  ddeetteerrmmiinnaaddoo,,  uunn  lluuggaarr  ddee  
SSaannttiiaaggoo  ddee  llaa  RRiibbeerraa..  SSee  lloo  ddiijjee  aa  mmii  mmuujjeerr  qquuee  eessttaabbaa  eenn  ccaassaa  yy,,  
eeffeeccttiivvaammeennttee,,  ffuuiimmooss  aa  eessee  ssiittiioo  yy  vviimmooss  eessee  oobbjjeettoo..  
  
      AAppeennaass  pprreessttaabbaa  aatteenncciióónn  aa  ssuuss  ppaallaabbrraass..  MMiiss  oojjooss  ssee  hhaabbííaann  ccllaavvaaddoo  eenn  uunnaa  
sseeccuueenncciiaa  ffoottooggrrááffiiccaa8811,,  aa  pplleennaa  lluuzz  ddeell  ddííaa,,  ddee  uunn  ppllaattiilllloo  vvoollaannttee  ccoonn  eell  mmiissmmoo  
aassppeeccttoo  ddee  llooss  iinnmmoorrttaalliizzaaddooss  eenn  llooss  aaññooss  cciinnccuueennttaa  ppoorr  eell  ccoonnttaaccttaaddoo  GGeeoorrggee  
AAddaammsskkii..  
  
      --¿¿YY  eessttoo??  ––bbaallbbuucceeéé  aall  ffiinn..  
  
      --SSee  ttrraattaa  ddee  uunn  aavviissttaammiieennttoo  qquuee  ttuuvvee  eenn  jjuulliioo  ddee  11998899,,  eenn  SSaann  JJaavviieerr,,  
aallrreeddeeddoorr  ddee  llaass  ddooss  ddee  llaa  ttaarrddee..  EErraa  uunn  ddííaa  ddee  mmuucchhoo  vviieennttoo..  
  
      LLaass  cciinnccoo  ffoottooggrraaffííaass  mmoossttrraabbaann  eell  ddeessppllaazzaammiieennttoo  ddee  uunn  OOVVNNII    ppoorr  eell  
eexxttrraarrrraaddiioo  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn..  SSee  nnoottaabbaa  qquuee  JJooaaqquuíínn  hhaabbííaa  ppeerrmmaanneecciiddoo  iinnmmóóvviill  
ssuujjeettaannddoo  ssuu  ccáámmaarraa  MMiinnoollttaa  XX--3300008822  mmiieennttrraass  eell  oobbjjeettoo  lliiggeerraammeennttee  llaaddeeaaddoo  
ssoobbrreevvoollaabbaa  aa  mmeennooss  ddee  220000  mmeettrrooss  ddee  aallttiittuudd  llaa  ccaallllee  CCeerreezzoo,,  ddoonnddee  ssee  
eennccoonnttrraabbaa,,  yy  ssuuss  aallrreeddeeddoorreess..  

                                                                                                                      
8811  UUnnaa  ccooppiiaa  ddee  pprriimmeerraa  ggeenneerraacciióónn  ddee  eessttaass  ffoottooggrraaffííaass  ffuuee  rreemmiittiiddaa  ppoorr  JJooaaqquuíínn  eell  1144  ddee  aabbrriill  ddee  11999944  aall  
iinnvveessttiiggaaddoorr  nnaavvaarrrroo  JJuuaann  JJoosséé  BBeenníítteezz  ppaarraa  ssuu  aannáálliissiiss..    
8822  LLaass  ffoottooggrraaffííaass  ffuueerroonn  oobbtteenniiddaass  mmeeddiiaannttee  uunn  ppeeqquueeññoo  tteelleeoobbjjeettiivvoo  ((5555--220000  mm..mm..))  yy  uunnaa  ppeellííccuullaa  ddee  
sseennssiibbiilliiddaadd  110000  AASSAA..  
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      LLaass  ttoommaass  eerraann  lloo  bbaassttaannttee  nnííttiiddaass  ccoommoo  ppaarraa  aapprreecciiaarr  eenn  ssuu  ccoottaa  mmááss  aallttaa  
uunnaa  ffoorrmmaa  ssoobbrreessaalliieennttee  yy  bbrriillllaannttee  ppoorr  llaa  iilluummiinnaacciióónn  ssoollaarr..    
  
      --¡¡SSoonn  eexxttrraaoorrddiinnaarriiaass!!  EExxccllaamméé..  
  
      JJooaaqquuíínn  ssee  eennccooggiióó  ddee  hhoommbbrrooss  mmiieennttrraass  vvoollvvííaa  aa  oobbsseerrvvaarr  aaqquueellllaass  ttoommaass..  
NNeerrvviioossoo  ppaasséé  uunnaa  nnuueevvaa  hhoojjaa  ddee  aaqquuééll  aallbbuumm  yy  ppoorr  ppooccoo  mmuueerroo  ddee  llaa  
iimmpprreessiióónn..  EEnn  llaa  nnuueevvaa  hhoojjaa  ddee  aaqquueellllaa  ccoolleecccciióónn  ddee  iinnssóólliittaass  vviissiittaass  JJooaaqquuíínn  
ddiissppoonnííaa  ddee  ddooss  ttoommaass  aaúúnn  mmááss  iimmpprreessiioonnaanntteess..  DDooss  pprriimmeerrooss  ppllaannooss  ddee  uunn  
mmiissmmoo  oobbjjeettoo..  
  
      --¡¡JJooddeerr!!  ––vvoocciiffeerréé  ddee  nnuueevvoo--  ¿¿YY  eessttoo??  
  
      CCoonn  ttooddaa  nnaattuurraalliiddaadd  JJooaaqquuíínn  eemmppeezzóó  aa  rreellaattaarrmmee  eessee  nnuueevvoo  eennccuueennttrroo..  
  
      --FFuueerroonn  ttoommaaddaass  eenn  11999900,,  aa  mmeeddiiaa  mmaaññaannaa..  EEll  cciieelloo  eessttaabbaa  ddeessppeejjaaddoo,,  
aappeennaass  hhaabbííaann  nnuubbeess..  MMee  hhaabbííaann  pprreessttaaddoo  uunnaa  dduupplliiccaaddoorraa8833  yy,,  eennttoonncceess,,  ssee  mmee  
pprreesseennttóó  llaa  ooppoorrttuunniiddaadd  yy  ppuuddee  rreeaalliizzaarr  uunn  ppaarr  ddee  ffoottooggrraaffííaass..  
  
EEll  ppllaattiilllloo  vvoollaannttee  ccoonnsseerrvvaabbaa  llaa  eessttrruuccttuurraa  ddee  llooss  OOVVNNIISS  ddee  AAddaammsskkii,,  ccoonn  ssuuss  
ttrreess  bboollaass  iinnffeerriioorreess,,  llaa  ddiissppoossiicciióónn  ddee  llaass  vveennttaanniillllaass,,  ssuu  aassppeeccttoo  mmeettáálliiccoo  yy  
aannaaccrróónniiccoo......  ¿¿SSeerrííaann  uunn  ffrraauuddee  aaqquueellllaass  ffoottooggrraaffííaass??  JJooaaqquuíínn  ppaarreeccííaa  uunn  
hhoommbbrree  ssiinncceerroo  yy  eeqquuiilliibbrraaddoo  ppeerroo......  ¿¿PPooddííaa  sseerr  uunnoo  eeqquuiilliibbrraaddoo  yy  rreellaattaarr  llaass  
ccoossaass  qquuee,,  hhaassttaa  eennttoonncceess  hhaabbííaa  eessccuucchhaaddoo??    EErraa  eevviiddeennttee  qquuee  lloo  qquuee  mmeennooss  
ddeesseeaabbaa  JJooaaqquuíínn  eerraa  ppuubblliicciiddaadd,,  eessttaabbaa  ccllaarroo  qquuee  ddeesseeaabbaa  rreessppuueessttaass,,  
eexxpplliiccaacciioonneess  ppeerroo  ¿¿PPooddííaa  eessttaarr  iinnvveennttaannddoo  ttooddaa  eessaa  hhiissttoorriiaa  ppaarraa  eessccoonnddeerr  
aallggúúnn  ccoonnfflliiccttoo  ppeerrssoonnaall  oo  ffaammiilliiaarr??  SSóólloo  hhaabbííaa  uunnaa  ffoorrmmaa  ddee  ccoommpprroobbaarrlloo  
ssoommeetteerrlloo  aa  uunn  eexxhhaauussttiivvoo  aannáálliissiiss  ppssiiccoollóóggiiccoo  yy  ddeetteerrmmiinnaarr  ssii  eell  mmaatteerriiaall  
ffííllmmiiccoo  hhaabbííaa  ssiiddoo  mmaanniippuullaaddoo,,  eess  ddeecciirr,,  ssii  ssee  ttrraattaabbaa  ddee  uunn  bbuurrddoo  ffrraauuddee8844..    

                                                                                                                      
8833  LLaa  ffoottooggrraaffííaa  ffuuee  eeffeeccttuuaaddaa  ccoonn  uunn  oobbjjeettiivvoo  220000  mm..mm  yy  uunn  dduupplliiccaaddoorr  ddee  440000..  
8844  LLaa  sseeccuueenncciiaa  ddee  ddooss  ffoottooggrraaffííaass  ffuuee  eennvviiaaddaa  aall  LLiicceenncciiaaddoo  VVííccttoorr  QQuueezzaaddaa  ddee  MMééxxiiccoo  yy  ssuu  eexxaammeenn  
pprreelliimmiinnaarr  ffuuee  ppoossiittiivvoo,,  eess  ddeecciirr,,  llaass  ttoommaass  nnoo  hhaabbííaann  ssiiddoo  mmaanniippuullaaddaass..    
PPoorr  ssuu  ppaarrttee,,  llaass  cciinnccoo  ttoommaass  ddeell  vvuueelloo  ddeell  OOVVNNII  eenn  SSaannttiiaaggoo  ddee  llaa  RRiibbeerraa  ffuueerroonn  eexxaammiinnaaddaass  ppoorr  uunn  
llaabboorraattoorriioo  ddee  aannáálliissiiss  ffoottooggrraaffiiccooss  ddee  BBiillbbaaoo  ppoorr  eennccaarrggoo  ddee  JJuuaann  JJoosséé  BBeenníítteezz..  EEll  eexxtteennssoo  iinnffoorrmmee  eexxpplliiccaa  
qquuee  ssee  eeffeeccttuuaarroonn  1100  ssccaanneerrss  eenn  llaass  ddiiffeerreenntteess  mmooddaalliiddaaddeess::  AAnnaallííttiiccoo,,  RReeccoonnssttrruuccttiivvoo  ddee  IImmaaggeenn,,  
CCoommppaarraaddoorr  ddee  FFrreeccuueenncciiaass  ddee  ggaammaa,,  ccoonnttoorrnneeaaddoorr  ddee  ssiilluueettaass  yy  ddeelliimmiittaaddoorr  ddee  ffoorrmmaacciioonneess  ggeeoommééttrriiccaass  eenn  
33DD..  EEnn  ttooddooss  eellllooss  eell  rreessuullttaaddoo  ffuuee  ppoossiittiivvoo..  TToommaannddoo  ccoommoo  rreeffeerreenncciiaa  uunn  áárrbbooll  yy  llooss  ccaabblleess  ddee  uunn  tteennddiiddoo  ddee  
llaa  CCTTNNEE  llooss  aannaalliissttaass  eessttiimmaarroonn  llaa  aallttiittuudd  yy  ddiissttaanncciiaa  ddeell  oobbjjeettoo..  BBaarraajjaannddoo  eenn  eessccaallaa  ddee  LLaammbbeerrtt  llaass  
ccoooorrddeennaaddaass  xx//1133>>==5500  xx  550000  lloo  qquuee  aapprrooxxiimmaa  llaa  ccoottaa  ddee  aallttuurraa  ((eenn  vviissiióónn  hhuummaannaa))  ssoobbrree  llooss  8855//9900  mmeettrrooss  aa  
nniivveell  ddeell  ssuueelloo  yy  220000  mmeettrrooss  ddee  ddiissttaanncciiaa  ddee  llaa  ccáámmaarraa..  EEll  iinnffoorrmmee  ccoonncclluuyyee::  ““nnooss  ddeeccaannttaammooss  ppoorr  cceerrttiiffiiccaarr  
qquuee  llaass  ffoottooggrraaffííaass  oobbjjeettoo  ddee  eessttuuddiioo  ssoonn  AAUUTTÉÉNNTTIICCAASS,,  ssiinn  ssiiggnnooss  eexxtteerrnnooss  oo  iinntteerrnnooss,,  ddeennttrroo  ddee  llaa  ccooppiiaa  
ggrrááffiiccaa,,  qquuee  eevviiddeenncciieenn  lloo  ccoonnttrraarriioo..  
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**  **  **  **  **  
  

      AAnntteess  ddee  ssoommeetteerr  aa  JJooaaqquuíínn  aa  uunnaa  nnuueevvaa  hhiippnnoossiiss  aassíí  ccoommoo  aa  uunnaa  nnuueevvaa  
eexxpplloorraacciióónn  ppssiiccoollóóggiiccaa8855  qquuiissee  ccoonnoocceerr  ppeerrssoonnaallmmeennttee  aa  PPeeddrroo  JJaarraa  VVeerraa,,  eell  
ppssiiccootteerraappeeuuttaa  qquuee  hhaabbííaa  hhiippnnoottiizzaaddoo  aa  JJooaaqquuíínn..  
  
      AAllmmoorrzzaammooss  eenn  eell  rreessttaauurraannttee  ddee  uunn  cclluubb  ddee  CCeeuuttíí..  PPeeddrroo  JJaarraa  eerraa  uunn  hhoommbbrree  
jjóóvveenn,,  ddee  mmeennttaalliiddaadd  aabbiieerrttaa  yy  mmuuyy  ccoommuunniiccaattiivvoo..  TTeennííaa  llaa  ffaazz  aalleeggrree,,  ccoonn  llaa  
ssoonnrriissaa  aa  fflloorr  ddee  ppiieell..  SSee  llee  nnoottaabbaa  uunn  hhoommbbrree  ooppttiimmiissttaa..  VVeessttííaa  ppaannttaallóónn  tteejjaannoo  
yy  uunn  ppoolloo  ddee  mmaannggaa  ccoorrttaa  ddee  ccoolloorr  vveerrddee  ccllaarroo..  SSuu  mmiirraaddaa  eerraa  ppeenneettrraannttee  yy  ssuuss  
oojjooss  ccllaarrooss  llee  hhaaccííaann  bbrriillllaarr  eell  rroossttrroo  ccoonn  lluuzz  pprrooppiiaa..  
  
      --¿¿QQuuéé  ppiieennssaass  ddeell  ccaassoo  ddee  JJooaaqquuíínn??  LLee  pprreegguunnttéé  mmiieennttrraass  ttoommaabbaa  llooss  
ccuubbiieerrttooss  ppaarraa  aassaallttaarr  aall  ffiilleettee  qquuee  mmee  aagguuaarrddaabbaa..  
  
      --DDeessddee  uunn  eennffooqquuee  rriigguurroossoo  ––mmee  ddiijjoo  ccoonn  uunn  ccaarraacctteerrííssttiiccoo  aacceennttoo  mmuurrcciiaannoo--  
ssee  ppuueeddee  aasseevveerraarr  qquuee,,  eenn  nniinnggúúnn  mmoommeennttoo  hhaa  ffiinnggiiddoo  oo  hhaa  ddeeffoorrmmaaddoo  llaa  
rreeaalliiddaadd......  
  
      MMiiss  oojjooss  ssee  aabbrriieerroonn  ccoommoo  ppllaattooss..  
  
      --SSiinn  eemmbbaarrggoo  ––ccoonnttiinnuuóó--  nnii  eenn  eessttee  ccaassoo  nnii  eenn  nniinnggúúnn  oottrroo  llaa  hhiippnnoossiiss  ppuueeddee  
ggaarraannttiizzaarr  llaa  vveerraacciiddaadd  ddee  llooss  ddaattooss..  QQuueeddaa  aabbiieerrttaa  yy  ppeerrffeeccttaammeennttee  ppllaauussiibbllee  
llaa  pprroobbaabbiilliiddaadd  ddee  uunnaa  eellaabboorraacciióónn  ddee  mmeemmoorriiaass  qquuee  tteennggaann  oorriiggeenn  eenn  llaa  
ffaannttaassííaa,,  llaa  ccrreeaattiivviiddaadd  yy  llaa  mmoottiivvaacciióónn  ddeessddee  lleeccttuurraass,,  aavviissttaammiieennttooss  uu  oottrraass  
eexxppeerriieenncciiaass  ppeerrssoonnaalleess  ddee  JJooaaqquuíínn  eenn  rreellaacciióónn  aa  llooss  OOVVNNIISS..  
  
      EEnn  uunn  mmiinnuuttoo  ddeessffiillaarroonn  ppoorr  mmii  mmeennttee  ttooddaass  llaass  ffoottooggrraaffííaass  ddeell  áállbbuumm,,  llaa  
mmiisstteerriioossaa  ttaarrjjeettaa  yy  ccuuaannttooss  eeffeeccttooss  ffííssiiccooss  mmee  hhaabbííaa  mmoossttrraaddoo  JJooaaqquuíínn  eenn  mmiiss  
iinnccuurrssiioonneess  aa  ssuu  ddoommiicciilliioo..  
  
--EEnnttoonncceess,,  ¿¿ppiieennssaass  qquuee  JJooaaqquuíínn  hhaa  iinnvveennttaaddoo  ttooddoo  eessttoo,,  qquuee  ssuuffrree  aallgguunnaa  
ssuueerrttee  ddee  ppaattoollooggííaa??  
  
      PPeeddrroo  JJaarraa  bbeebbiióó  uunn  ssoorrbboo  ddee  ssuu  ccooppaa  ddee  bbuueenn  vviinnoo  yy  ccoonntteessttóó  cceerrtteerroo  aa  mmii  
pprreegguunnttaa..  
                                                                                                                      
8855  EEll  ppssiiccóóllooggoo  MMaannuueell  MMaaddoolleellll  ssuuppeerrvviissóó  llaass  pprruueebbaass  ddeell  MMMMPPII  ((TTeesstt  MMuullttiiffáássiiccoo  ddee  PPeerrssoonnaalliiddaadd  
MMiinnnneessoottaa))  qquuee  rreeaalliizzóó  JJooaaqquuíínn  eell  1188  ddee  aaggoossttoo  ddee  11999944  eenn  MMaaddrriidd..  AAssiimmiissmmoo  ffuuee  oobbjjeettoo  ddee  mmááss  tteesstt  
ppssiiccoommééttrriiccooss  yy  ddee  eennttrreevviissttaass  ccoonn  eell  pprrooffeessoorr  HHeeccttoorr  GGoonnzzáálleezz,,  ((OOpp..  CCiittaa  ppáágg  6600))  qquuiieenneess  ddeeccllaarraarroonn  qquuee  ssii  
bbiieenn  eexxiissttííaa  cciieerrttaa  pprrooppeennssiióónn  aa  llaa  ffaannttaassííaa,,  ssee  ttrraattaabbaa  ddee  uunnaa  ppeerrssoonnaa  ssaannaa  eenn  ttéérrmmiinnooss  ppssiiccoollóóggiiccooss..  
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      --MMiirraa,,  JJoosseepp,,  ssoonn  mmuucchhooss  llooss  ssuujjeettooss  qquuee  nnoo  ssuuffrreenn  nniinngguunnaa  aannoommaallííaa  
ppssííqquuiiccaa  yy  nnoo  eennccaajjaann  aaddeeccuuaaddaammeennttee  eenn  llooss  ccrriitteerriiooss  ppssiiqquuiiááttrriiccooss,,  ccoommoo  ssoonn  
mmuucchhooss  llooss    ssuujjeettooss  qquuee,,  aa  llaass  vviissiittaass  ddee  ddoorrmmiittoorriioo,,  aassoocciiaann  oottrraa  sseerriiee  ddee  
ffeennóómmeennooss  ppaarraannoorrmmaalleess  oo  ddee  aavviissttaammiieennttooss  OOVVNNII  ddeessddee  uunnaa  eeddaadd  tteemmpprraannaa..  
  
      MMee  eessttrreemmeeccíí..  
  
      --AA  ppeessaarr  ddee  nnoo  mmoossttrraarr  nniinnggúúnn  iinnddiicciioo  ppssiiccooppaattoollóóggiiccoo,,  ssíí  eess  bbaassttaannttee  
ggeenneerraalliizzaaddoo  qquuee  eenn  eell  mmoommeennttoo  ddee  llaa  eexxppeerriieenncciiaa  eell  ssuujjeettoo  ssee  eennccoonnttrraarraa  eenn  
ttiieemmppoo  ddee  ccrriissiiss  aaffeeccttiivvaa,,  ssoolleeddaadd  iinntteerriioorr,,  sseennttiimmiieennttoo  ddee  iinnccoommpprreennssiióónn,,  ffaallttaa  
ddee  aauuttooeessttiimmaa  yy  cciieerrttaa  tteennddeenncciiaa  aall  ttrraasscceennddeennttaalliissmmoo..  DDeessddee  llaa  ppssiiccoollooggííaa  
mmeennooss  ppaattoollóóggiiccaa  ––sseenntteenncciióó--  nnoo  eess  nnaaddaa  ddeessccaabbeellllaaddoo  ppoossttuullaarr  qquuee  eell  
iinnccoonnsscciieennttee  ppuueeddee  ddrraammaattiizzaarr  yy  pprrooyyeeccttaarr  eexxtteerrnnaammeennttee  eessttooss  ccoonnfflliiccttooss  eenn  
mmúúllttiipplleess  ffoorrmmaass,,  aaddqquuiirriieennddoo  hhaabbiittuuaallmmeennttee  uunn  ccaarráácctteerr  aarrqquueettííppiiccoo..  
  
      --EEnnttoonncceess  ––iinntteerrrroogguuéé--  eell  ddeesseeoo  ddee  eevvaaddiirrnnooss  ddee  llaa  rreeaalliiddaadd  ppuueeddee  
mmaatteerriiaalliizzaarr,,  mmeeddiiaannttee  aallggúúnn  mmeeccaanniissmmoo  ttooddaavvííaa  ddeessccoonnoocciiddoo,,  nnuueessttrrooss  
ppeennssaammiieennttooss,,  nnuueessttrraass  ccrreeeenncciiaass..    
  
      --EEffeeccttiivvaammeennttee,,  --rreessppoonnddiióó  mmiieennttrraass  mmaassttiiccaabbaa--  ssoommooss  ccaappaacceess  ddee  ppoonneerr  eenn  
eesscceennaa  eennttiiddaaddeess  iimmaaggiinnaarriiaass  qquuee  ssee  ppllaassmmaann  ddee  ffoorrmmaa  pplleennaammeennttee  
iinnvvoolluunnttaarriiaa  yy  ccoonn  aappaarriieenncciiaa  ddee  aallggoo  eexxtteerrnnoo..  
  
      PPaarraa  eell  ppssiiccootteerraappeeuuttaa  mmuurrcciiaannoo  PPeeddrroo  JJaarraa  rreessuullttaavvaa  eevviiddeennttee  qquuee  JJooaaqquuíínn  
nnoo  mmeennttííaa  ppeerroo  ¿¿PPooddííaa  eessttaarr  eeqquuiivvooccaaddoo??  SSóólloo  eell  ttiieemmppoo  ppooddííaa  rreessppoonnddeerr  aa  eessaa  
pprreegguunnttaa  aauunnqquuee,,  eenn  rreeaalliiddaadd,,  ppooccoo  iimmppoorrttaabbaa  ppoorrqquuee  ffuueerraann  rreeaalleess  eenn  
ttéérrmmiinnooss    oobbjjeettiivvooss  oo  nnoo,,  ttaalleess  eexxppeerriieenncciiaass,,  lloo  qquuee  vviivviióó  JJooaaqquuíínn,,  JJoosséé  MMaarrííaa  yy  
AAnnaabbeell,,  MMaarriivvíí,,  DDoolloorrss  oo  JJuuddiitthh  ffuuee  eell  pprriinncciippiioo  ddee  uunnaa  mmuuttaacciióónn  iinntteerriioorr,,  ddee  
uunn  ddeessppeerrttaarr  ddee  ccoonncciieenncciiaa,,  ffuuee  uunn  rreeppllaanntteeaammiieennttoo  ttoottaall  ddeell  ppaappeell  ddeell  HHoommbbrree  
eenn  eell  UUnniivveerrssoo  yy  ddeell  vvaalloorr  ddee  nnuueessttrraa  pprrooppiiaa  eexxiisstteenncciiaa..  
  

JJoosseepp  GGuuiijjaarrrroo  
TTaarrrraassaa  aa  11  ddee  nnoovviieemmbbrree  ddee  11999988  
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EEPPIILLOOGGOO  
  
  
  
          AAllgguunnaass  ddee  llaass  hhiissttoorriiaass  nnaarrrraaddaass  eenn  eessttee  lliibbrroo  nnoo  hhaann  tteerrmmiinnaaddoo,,  ssuuss  
pprroottaaggoonniissttaass  yy  mmuucchhooss  oottrrooss  qquuee  nnoo  hhaann  ssiiddoo  mmeenncciioonnaaddooss  ssiigguueenn  vviivviieennddoo,,  
ccaaddaa  vveezz  qquuee  ssuuss  oojjooss  ssee  cciieerrrraann,,  uunn  nnuueevvoo  eessppeeccttááccuulloo  ddee  hhoorrrroorr  yy  ffrruussttrraacciióónn..  
  
          LLaa  sseennssaacciióónn  qquuee  mmuucchhooss  ddee  eellllooss  eexxppeerriimmeennttaann  eess  mmuuyy  ppaarreecciiddaa  aa  llaa  
vviioollaacciióónn  yy  eell  ttrraattoo  qquuee  rreecciibbeenn  ppoorr  ppaarrttee  ddee  llaa  ssoocciieeddaadd  yy  ddee  llooss  mmiissmmooss  
uuffóóllooggooss  eess,,  eenn  ooccaassiioonneess,,  ttaann  ffrruussttrraannttee  ccoommoo  llaa  pprrooppiiaa  eexxppeerriieenncciiaa..    
  
          PPaarraa  pprreevveenniirr  oo  ddeetteeccttaarr  oottrrooss  ppoossiibblleess  ccaassooss  nnoo  hhee  qquueerriiddoo  cceerrrraarr  llaa  
pprreesseennttee  eeddiicciióónn  ssiinn  rreessppoonnddeerr,,  aauunnqquuee  sseeaa  ssóólloo  ccoonn  mmii  ooppiinniióónn,,  aa  aallgguunnooss    
iinntteerrrrooggaanntteess,,  ddee  eennttrree  llooss  mmuucchhooss  qquuee  hhaabbrráánn  ssuurrggiiddoo  ttrraass  llaa  lleeccttuurraa  ddee  llaass  
ppáággiinnaass  pprreecceeddeenntteess..  
  
          ¿¿CCóómmoo  ppuueeddee  ssaabbeerr  uusstteedd  ssii    hhaa  ssuuffrriiddoo  uunnaa  eexxppeerriieenncciiaa  ddee  vviissiittaanntteess??  
  
          LLaass  eexxppeerriieenncciiaass  ddee  vviissiittaanntteess  ddee  ddoorrmmiittoorriioo  ssuurrggeenn  ddee  ffoorrmmaa  aabbrruuppttaa  yy  nnoo  
ccoommoo  ccoonnsseeccuueenncciiaa  ddee  uunn  ccoonnttaaccttoo  aauunnqquuee  aall  ffiinnaall,,  eenn  aammbbooss  ccaassooss,,  
eexxppeerriimmeenntteenn  llaa  mmiissmmaa  nneecceessiiddaadd  ddee  ccoommuunniiccaacciióónn..  AAll  ffiinn  yy  aall    ccaabboo  ccuuaannddoo  
uunnoo  ccrreeee  ppoosseeeerr  uunnooss  ccoonnoocciimmiieennttooss  eessppeecciiaalleess,,  iiggnnoorraaddooss  ppoorr  eell  rreessttoo  ddee  llaass  
ppeerrssoonnaass,,  nnoo  ttaarrddee  eenn  eemmppeezzaarr  aa  ppeennssaarr::  ""MMiiss  aammiiggooss  yy  yyoo  ppooddrrííaammooss  
oorrggaanniizzaarr  mmuucchhaass  ccoossaass  ppaarraa  eell  mmeejjoorr  ffuunncciioonnaammiieennttoo  ddee  llaa  hhuummaanniiddaadd""  yy  aassíí  
ssuurrggee  uunn  nnuueevvoo  mmoovviimmiieennttoo  ddee  ccoonnttaaccttaaddooss..  PPoorr  lloo  ttaannttoo  ssii  uusstteedd  eessttáá  
bbuussccaannddoo  iinntteenncciioonnaaddaammeennttee  eell  ccoonnttaaccttoo  llaa  eexxppeerriieenncciiaa  rreessuullttaarráá  
ddiiaammeettrraallmmeennttee  ooppuueessttaa  aa  llaass  rreellaattaaddaass  eenn  eessttee  lliibbrroo..  
  
            LLooss  eennccuueennttrrooss  ccoonn  eennttiiddaaddeess  aa  llooss  qquuee  mmee  rreeffiieerroo  ddeejjaann  ttooddooss  eellllooss  uunnooss  
ssíínnttoommaass::  
  
          PPéérrddiiddaa  ddee  ttiieemmppoo::  qquuiieenneess  hhaann  ssuuffrriiddoo  uunnaa  oo  vvaarriiaass  eexxppeerriieenncciiaass  ddee  
aabbdduucccciióónn  ttiieenneenn  uunn  vvaaccííoo  eenn  ssuu  mmeemmoorriiaa  qquuee  nnoo  ssee  ssaabbee  ccoonn  eexxaaccttiittuudd  ssii  hhaa  
ssiiddoo  iinndduucciiddoo  ppoorr  ssuuss  ccaappttoorreess  oo  ssii  eess  uunnaa  rreeaacccciióónn  nnaattuurraall  ppaarraa  nneeggaarr  uunnaa  
rreeaalliiddaadd  nnoo  ddeesseeaaddaa..  
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          RReeccuueerrddooss  ccoonnffuussooss::  EEnn  ooccaassiioonneess  llaass  vvííccttiimmaass  ssee  eessffuueerrzzaann  eenn  ddaarr  sseennttiiddoo  
aa  uunnaa  sseerriiee  ddee  rreeccuueerrddooss  ffrraaggmmeennttaaddooss,,  ddee  lluucceess  mmiisstteerriioossaass  yy  sseerreess  eexxttrraaññooss,,  
rreeccoonnoocciimmiieennttooss  aannaattóómmiiccooss  eettcc......  
  
          TTeerrrroorr  iirrrraacciioonnaall::  AA  mmeennuuddoo  llooss  aabbdduucciiddooss  ssoonn  pprreessaass  ddeell  ppáánniiccoo  ccuuaannddoo  ssee  
eennccuueennttrraann  eenn  ddeetteerrmmiinnaaddaass  cciirrccuunnssttaanncciiaass  qquuee  llee  rreeccuueerrddeenn  eell  ttrraauummaa  
rreepprriimmiiddoo..  
  
          AAlltteerraacciioonneess  ddeell  ssuueeññoo::  MMuucchhooss  aabbdduucciiddooss  dduueerrmmeenn  ddee  ffoorrmmaa  ssuuppeerrffiicciiaall  oo  
ssuuffrreenn  iinnssoommnniioo..  QQuuiieenneess  ccoonnssiigguueenn  ccoonncciilliiaarr  eell  ssuueeññoo  ddee  ffoorrmmaa  ccoonnttiinnuuaaddaa  
ssuueelleenn  ssooññaarr  ccoonn  nnaavveess  yy  sseerreess  eexxóóttiiccooss..  
  
          HHeemmoorrrraaggiiaass::  SSii  aall  ddeessppeerrttaarr  eennccuueennttrraa  mmaanncchhaass  ddee  ssaannggrree  eenn  llaa  aallmmoohhaaddaa  
ppuueeddee  qquuee  ssee  ttrraattee  ddeell  eeffeeccttoo  ssuubbssiigguuiieennttee  aa  llaa  iimmppllaannttaacciióónn  ddee  aallggoo  ttooddaavvííaa  
ddeessccoonnoocciiddoo..  
  
          HHeerriiddaass  yy  cciiccaattrriicceess::  LLaa  aappaarriicciióónn  ddee  ddeerrmmaattooggrraaffííaass  oo  eell  ddeessccuubbrriimmiieennttoo  ddee  
cciiccaattrriicceess  ddee  ppeeqquueeññoo  ttaammaaññoo  eenn  ppiieerrnnaass  oo  nnuuccaa  ssoonn  ffrreeccuueenntteess  eenn  llaass  vvííccttiimmaass  
ddee  eessttooss  rraappttooss..  LLaass  hheerriiddaass  ttaall  ccoommoo  aasseevveerraa  eell  ddooccttoorr  JJaammeess  MMccCCaammppbbeellll  
ppooddrrííaann  aappaarreecceerr  eenn  llaa  ppiieell  ppoorr  eeffeeccttoo  ddee  mmiiccrroo--oonnddaass..  
  
          ¿¿QQuuiieenneess  ssoonn??::  
  
          EEssttooyy  ccoonnvveenncciiddoo  ddee  qquuee  cciieerrttaa  ppaarrttee  ddee  llooss  OOVVNNIISS  ssoonn  ffrruuttoo  ddee  nnuueessttrraa  
iinntteerrrreellaacciióónn  ccoonn  eennttiiddaaddeess  pprroocceeddeenntteess  ddee  oottrrooss  mmuunnddooss,,  mmuuyy  aa  ppeessaarr  ddee  qquuee  
nnuueessttrrooss  vviissiittaanntteess  nnoo  hhaayyaann  ddeejjaaddoo  uunnaa  ssoollaa  pprruueebbaa  ddeeffiinniittiivvaa  ddee  ssuu  pprreesseenncciiaa  
eennttrree  nnoossoottrrooss..    SSiinn  eemmbbaarrggoo,,  llooss  vviissiittaanntteess  ddee  ddoorrmmiittoorriioo  nnoo  ppuueeddeenn  sseerr  
eexxpplliiccaaddooss  ttoottaallmmeennttee  ddeessddee  eessaa  ppeerrssppeeccttiivvaa..  LLaa  eexxcceessiivvaa  tteeaattrraalliizzaacciióónn,,  
aannssiieeddaadd,,  ggrrootteessccaass  ooppeerraacciioonneess,,  yy  llaa  aauusseenncciiaa  ddee  oottrrooss  tteessttiiggooss  ((eenn  ggrraannddeess  
zzoonnaass  uurrbbaannaass))  qquuee  nnoo  ddeetteeccttaann  llaa  nnaavvee  aappuunnttaann  aa  oottrroo  oorriiggeenn  ddeell  ffeennóómmeennoo..  
MMee  iinncclliinnoo  aa  ppeennssaarr  eenn  uunn  oorriiggeenn  uullttrraaddiimmeennssiioonnaall..  EEss  ddeecciirr::  ddeetteerrmmiinnaaddaass  
ccoonnddiicciioonneess  aammbbiieennttaalleess  yy  ppssííqquuiiccaass  ffaavvoorreecceenn  llaa  aappeerrttuurraa  ddee  ppuueerrttaass  aa  oottrrooss  
mmuunnddooss  ppaarraalleellooss  ppoorr  llaass  qquuee  eessttooss  sseerreess  ((ffííssiiccooss,,  ppoorr  ssuuppuueessttoo))  aaccoossaann  aa  ssuuss  
vvííccttiimmaass..  EEssttooss  sseerreess  aaddqquuiieerreenn  llaa  ffoorrmmaa,,  llaa  iiddeennttiiddaadd  mmááss  aaccoorrddee  aa  llaa  ccuullttuurraa,,  
tteeccnnoollooggííaa  yy  cciirrccuunnssttaanncciiaass  ddee  ccaaddaa  iinnddiivviidduuoo  yy  eess  uunnaa  eexxppeerriieenncciiaa  ppeerrssoonnaall  ee  
iinnttrraannssffeerriibbllee..  
  
          CCoommoo  sseeññaallaa  JJaaccqquueess  VVaallllééee,,  ""eess  eell  ttiieemmppoo  ddee  aacceeppttaarr  qquuee  eell  ffeennóómmeennoo  
OOVVNNII  eess  ccaappaazz  ddee  aaccttuuaarr  ssoobbrree  eell  eessppíírriittuu  ddee  llooss  sseerreess  hhuummaannooss,,  ddee  iinndduucciirr  
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ppeennssaammiieennttooss  ee  iimmáággeenneess  ppaarreecciiddaass  aa  llaass  ddeessccrriittaass  ppoorr  llaass  ggeenntteess  qquuee  hhaann  
tteenniiddoo  eexxppeerriieenncciiaass  aall  bboorrddee  ddee  llaa  mmuueerrttee,,  qquuee  ddeessccrriibbiieerroonn  aa  llooss  eellffooss  oo  
ccooppuullaarroonn  ccoonn  eell  ddeemmoonniioo""..  
  
          LLaa  eexxppeerriieenncciiaa  OOVVNNII  eess  uunn  vveerrddaaddeerroo  ddeettoonnaaddoorr  qquuee  lliibbeerraa  llaa  iimmaaggiinnaacciióónn  
hhuummaannaa  yy  mmooddeellaa  nnuueessttrroo  iinnccoonnsscciieennttee  ccoolleeccttiivvoo..  
        
          ¿¿CCoonn  qquuéé  pprrooppóóssiittoo  nnooss  vviissiittaann??  
  
          SSii  ccoommoo  hhee  pprrooppuueessttoo  llooss  vviissiittaanntteess  ssoonn  uunnaa  mmaanniiffeessttaacciióónn  ddee  uunnaa  ffoorrmmaa  ddee  
ccoonncciieenncciiaa,,  qquuee  aauunnqquuee  eexxtteerrnnaa,,  ccooeexxiissttee  ccoonn  nnoossoottrrooss  llooss  uullttrraatteerrrreessttrreess  
ppoosseeeerráánn  uunn  ssiimmbboolliissmmoo  iinntteerrnnoo  qquuee  nnoo  ssee  ppuueeddee  iiggnnoorraarr  yy  qquuee,,  
pprroobbaabblleemmeennttee,,  nnooss  ddee  llaa  rreessppuueessttaa  ffiinnaall..  EEnn  ccuuaallqquuiieerr  ccaassoo  sseerráá  uunnaa  rreessppuueessttaa  
iinnddiivviidduuaall..  NNoo  uunnaa  ggrraann  vveerrddaadd  ttrraasscceennddeennttaall..  
  
          AAqquueellllooss  qquuee  ccrreeeenn  qquuee  llooss  eexxttrraa--uullttrraa--tteerrrreessttrreess  vviieenneenn  ppaarraa  rreeddiimmiirrnnooss,,  
ppaarraa  aannuunncciiaarrnnooss  eell  pprróóxxiimmoo  ffiinn  ddeell  mmuunnddoo  yy  ssaallvvaarr  aa  aaqquueellllooss  qquuee  eennccuueennttrraann  
mmeerreecceeddeerrooss  ddee  sseerr  rreessccaattaaddooss  ppoorr  ssuuss  nnaavveess  ppaarraa  vviiaajjaarr  hhaassttaa  uunn  lleejjaannoo  yy  
eexxóóttiiccoo  ppllaanneettaa  nnoo  eessttáánn  ddiicciieennddoo  nnaaddaa  nnuueevvoo..  EEnn  llooss  aaññooss  vveeiinnttee  aallgguunnaass  
sseeccttaass  hhaabbllaabbaann  yyaa  ddeell  aaddvveenniimmiieennttoo  ddee  uunnaa  nnuueevvaa  eerraa,,  eell  mmiilleennaarriissmmoo  eessttaabbaa  
eenn  ssuu  ppuunnttoo  ccuullmmiinnaannttee..  UUnn  mmiilleennaarriissmmoo    qquuee  eenn  lloo  ppaarrttiiccuullaarr  mmee  hhaaccee  tteemmbbllaarr  
ppoorrqquuee  ttooddooss  llooss  vviieejjooss  óórrddeenneess  ttiieenneenn  qquuee  ddaarr  ppaassoo  aa  llooss  nnuueevvooss..              
  
          EEnn  ccuuaallqquuiieerr  ccaassoo  ssaabbeemmooss  qquuee  llaa  rreellaacciióónn  ccoonn  eessttooss  sseerreess  eess  aallttaammeennttee  
ddeeppeennddiieennttee  yy  ssuubbyyuuggaa  nnuueessttrraa  ppeerrssoonnaalliiddaadd..  NNoo  nniieeggoo  qquuee  hhaayy  ccaassooss  eenn  llooss  
qquuee  eell  ccoonnttaaccttaaddoo  hhaa  ssaalliiddoo  bbeenneeffiicciiaaddoo,,  ppeerroo  llaa  mmaayyoorrííaa  hhaa  ssiiddoo  ppeerrjjuuddiicciiaall  
ccoommoo  ddiiccee  SSaallvvaaddoorr  FFrreeiixxeeddoo::  ""BBuueennooss  oo  mmaallooss  hhaayy  qquuee  tteenneerr  mmuucchhoo  ccuuiiddaaddoo    
ccoonn  llooss  eexxttrraatteerrrreessttrreess  yy  pprreeffeerriibblleemmeennttee  nnoo  bbuussccaarr  eell  ccoonnttaaccttoo""  ppoorrqquuee  aall  ffiinn  yy  
aall  ccaabboo,,  aaññaaddoo  yyoo,,    ttooddoo  lloo  qquuee  nnooss  ddiicceenn  llooss  ccoonnttaaccttooss  nnooss  ssiirrvvee  ppaarraa  ssaabbeerr  eenn  
qquuee  ccoonnssiissttee  llaa  vviiddaa  yy  llaa  ssoolluucciióónn,,  ddeessppuuééss  ddee  ttooddoo  eess  llaa  ssiigguuiieennttee::  
aaccoossttuummbbrraarrssee  aa  uunnoo  mmiissmmoo..  
  
  

SSii  hhaass  vviivviiddoo  uunnaa  eexxppeerriieenncciiaa  eessccrrííbbeemmee::  
JJoosseepp  GGuuiijjaarrrroo  TTrriiaaddóó  

jjoosseepp@@aappddoo..ccoomm  
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