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TÍTULO: O TÚNEL 

0. SEN LUGAR DEFINIDO - TOTAL ESCURIDADE 

JUAN PABLO CASTEL (OFF)(PANTALLA EN NEGRO) 

Abondará dicir que eu son JUAN PABLO CASTEL, o pintor que matou a MARÍA 

IRIBARNE. Supoño que o proceso está no recordo de todos e que non se 

precisan máis explicacións sobre a miña persoa.  

 

(FUNDIDO ENCADENADO) 

1. ESTACIÓN DE TREN – EXT. DÍA (PLANO XERAL/PICADO SEGUIDO DE 

TRAVELLING DE ACHEGAMENTO AO LETREIRO) 

(Letreiro grande na estación dunha cidade calquera. En letras 

maiúsculas: ORIXE. A estudiante María Iribarne (18), que en realidade 

vemos como UNHA SOMBRA  (sen sexo nin idade), é rodeada por una 

MULTITUDE de persoas vestidas con roupas escuras que comezan a 

empurrala e a berrarlle) 

 

MULTITUDE 

-Quita esa roupa branca, pon esta chaqueta rosa! Depílate! Non toques 

os xoguetes do teu irmán, toma a túa boneca! Pon os pendentes! 

 

(A figura de María avanza coma unha pantasma cara ó buraco no que a 

introducen estas persoas) 

(FUNDIDO EN NEGRO) 

 

2. DENTRO DO TÚNEL – INT. DÍA (PRIMEIRO PLANO) 

(María asómase a unha ventá panorámica, ampla, completamente aberta) 

(TRAVELLING DE ACHEGAMENTO E PRIMEIRO PLANO DA FIESTRA) 

 

3. FIESTRA 1 (=PATIO DO INSTITUTO) – EXT. DÍA (PLANO XERAL/ CENITAL) 

(María Iribarne camiña como unha autómata ata o centro do patio onde 

conflúe con Juan Pablo Castel, igualmente hipnotizado. Danse un bico 

apaixoado ao tempo que articulan un diálogo de xordos) 

 

JUAN PABLO 

-Amor 

 

MARÍA 

-Amor 

 

JUAN PABLO 

-Amor, amor. 

 

MARÍA 

-Amor, amor.  

(FUNDIDO EN NEGRO) 

 

4. DENTRO DO TÚNEL – INT. DÍA (PLANO XERAL E TRAVELLING DE 

ACOMPAÑAMENTO CARA ADIANTE) 

(María avanza na escuridade do túnel ata que atopa unha fiestra 

bastante grande, á que se achega e na que se apoia completamente para 

mirar cara a fóra) 

(TRAVELLING DE ACHEGAMENTO E PRIMEIRO PLANO DA FIESTRA) 

 

5. FIESTRA  (=PARQUE) – EXT. DÍA (PLANO XERAL /CONTRAPICADO) 
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(MARÍA pasea da man de JUAN PABLO. Crúzanse con MANUEL (17), amigo de 

MARÍA, e ela, saúdao cun sorriso.  

 

JUAN PABLO 

-¿Podo ver o teu móbil, María? 

 

MARÍA 

-Non entendo por que queres ver o meu… 

 

JUAN PABLO 

-Está visto que non podo confiar en ti. Se non podo ver o teu móbil e 

que non… 

 

MARÍA  

-É o meu móbil, non… 

(JUAN PABLO arrinca o teléfono da man de MARÍA e comeza a rexistralo 

con visible ansiedade). 

(PRIMERÍSIMO PRIMEIRO PLANO DE TELÉFONO MÓBIL SEGUIDO DE PLANO XERAL) 

 

MARÍA  

-Dáme o meu teléfono non tes dereito a… Non tes dereito a… (balbuce) 

(JUAN PABLO tira o móbil ao chan e marcha encolerizado. Namentres, 

MARÍA recolle o teléfono e marca un número. Ao pouco aparecen TRES 

AMIGAS (18) ao seu carón.  

 

AMIGA 1 

-Que pasou, María? ¿Por que estás tan nerviosa? Conta. 

 

MARÍA 

-Púxose a mirar o meu móbil. Non lle deixei e… 

 

AMIGA 2 

-Tamén ti… se non tes nada que ocultar…  

 

AMIGA 3 

Pero que dis? Con que dereito…?  

(FUNDIDO EN NEGRO) 

 

6. DENTRO DO TÚNEL – INT. DÍA (PLANO AMERICANO E TRAVELLING DE 

ACOMPAÑAMENTO CARA ADIANTE) 

(MARÍA  segue camiñando polo túnel no medio da escuridade ata que atopa 

outra fiestra. Esta vez máis pequena e moi pouco aberta. Achégase a ela 

e coa man na fronte chisca un pouco os ollos para ver mellor a través 

do vidro) 

(TRAVELLING DE ACHEGAMENTO E PRIMEIRO PLANO DA FIESTRA) 

 

7. FIESTRA 3 (=DISCOTECA) – INT. NOITE (PLANO CENITAL /XERAL) 

(É o aniversario de MANUEL. María e DÚAS AMIGAS bailan na pista. Entón 

chega de improviso JUAN PABLO, colle a MARÍA dun brazo e tira dela para 

sacala de alí) 

(TRAVELLING VERTICAL CARA A PISTA DE BAILE) 

 

JUAN PABLO 

-Vamos, María, xa abonda desta festa de pallasos. 
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MARÍA 

-Volvíscheste tolo? Estouno pasando ben aquí… Non vexo por que… 

 

JUAN PABLO 

-É que ti non tes nada que ver. Fixácheste por un casual nas pintas das 

túas amigas (sinalándoas) Por non dicir das túas… (mirando fixamente o 

seu vestido) Vamos, María! (agarrándoa pola forza dun brazo e tirando 

dela) 

 

MARÍA 

Pero… 

 

JUAN PABLO 

-Mira, María (enfadado e ameazante) Se non vés comigo, ti verás. Non 

estou disposto… 

 

(MARÍA fai un xesto de negación coa cabeza e JUAN PABLO marcha. As súas 

DÚAS AMIGAS, que presencian a escena, a uns poucos metros achéganse) 

 

AMIGA 1 

Tal vez só quería que marchases con el para estardes os dous a soas… 

 

AMIGA 2 

¡Vaia idea! Menudo… Menos mal que se foi. Ven, imos bailar.  

 

MARÍA 

Non, eu… non. Mellor marcho.  

 

AMIGA 2 

Xa non eres a mesma, tía, non eres ti… 

(FUNDIDO EN NEGRO) 

 

8. DENTRO DO TÚNEL – INT. DÍA  

(MARÍA aproxímase agora a un fachinelo polo que case non se pode ver o 

exterior) 

(TRAVELLING DE ACHEGAMENTO E PRIMEIRO PLANO DA FIESTRA) 

 

9. FIESTRA 4 (= SALÓN DA CASA DE MARÍA) –INT. DÍA (PLANO XERAL COMBINA 

CUN PLANO MEDIO CORTO) 

JUAN PABLO vai recoller a MARÍA na súa casa para convidala a xantar nun 

restaurante. Alí coincide cos seus PAIS (38 e 50 anos). Nada máis 

entrar JUAN PABLO fixa os ollos en MARÍA con moito descaro) 

 

JUAN PABLO 

-Perdoa, María. Eu así non vou a ningún restaurante contigo. 

 

MARÍA  

-Por que? Que teño? (sorprendida e mirándose para comprobar que lle 

acontece á súa indumentaria) 

 

JUAN PABLO 

-Vas vestida como unha puta… 
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MARÍA 

-Como que? Este é un vestido de festa. Cómo queres que vaia, como unha 

monxa? 

 

NAI 

-Pode que o rapaz teña algo de razón. Ese vestido non é o máis adecuado 

para… 

 

PAI 

-Sube a cambiarte. Tes moita roupa que poñer, filla.  

 

(MARÍA bótase a chorar e sae pola porta de xeito precipitado) 

 

MARÍA 

-Atópome mal. A verdade é que xa non quero ir a ningures… 

 

PAI  

Tal vez sexa mellor que marches. María ten este tipo de rautos. Debe 

“estar de regra” Non te preocupes xá se lle pasará. 

 

(JUAN PABLO sae pola porta, facendo un aceno de despedida coa cabeza e 

sen engadir nada máis. Xa na porta crúzase coa ÚNICA AMIGA que vén 

visitar a MARÍA. Esta baixa para recibila) 

 

AMIGA 1  

-Que che pasou? (pregunta ao ver que ten cara de chorar) Veño traerche 

o anel que me pediches prestado… Non ías xantar con Juan Pablo? 

 

MARÍA  

-Ía pero dixo que non quería ir comigo, vestida así. Pode que teña 

razón e imos pola vida demasiado núas… Por exemplo ti… (sinalando a 

roupa da súa amiga) Non vas un pouco…? 

 

AMIGA 1 

Vai á merda… Nú si que está a quedar o teu cerebro… 

 

(A ÚNICA AMIGA sae pola porta sen mirar tan sequera para MARÍA que coma 

atónita queda mirando para ningures) 

(FUNDIDO EN NEGRO) 

 

10. DENTRO DO TÚNEL. INT. DÍA (PRIMEIRO PLANO /PICADO CON TRAVELLING DE 

ACOMPAÑAMENTO QUE VAI ACHEGANDO A PROTAGONISTA Á LUZ QUE SE ACHEGA) 

(Cando se sabe soa, MARÍA perde a cabeza e bota correr polo túnel, 

procurando as fiestras que agora se lle foron pechando. Parece buscar a 

JUAN PABLO ou as SÚAS AMIGAS ao tempo que berra frases incomprensibles. 

Parece que comeza a tomar consciencia de que o seu proceso é 

irreversible) 

 

MARÍA  

-boneca rosa! Pendentes rosas! Pendentes de boneca! Bonecas! 

 

(Finalmente, ve a luz dun tren que se aproxima precipitadamente e, 
presa dunha estraña loucura, pensa que esa luz é unha saída, abre os 

brazos, respira forte e fecha os ollos...)  


