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TÍTULO: UN CASTELO PARA ARLET 
 

1. CUARTO. INT /NOITE (PLANO XERAL) 

 

(DIANA (35) está sentada no chan, chorando. A súa filla, ARLET (8) entra 

na habitación e achégase a ela con bágoas nos ollos)  

 

(PLANO MEDIO) 

ARLET 

-Mamá… que che pasa? 

 

DIANA 

-Arlet, vai  ao teu cuarto. 

 

ARLET 

-Pero… Mamá… Que che pasa? 

 

DIANA 

-Non me pasa nada, filla. Xa che dixen que vaias ao teu cuarto 

(enérxica) 

 

(A nena  sae pola porta, fregando os ollos).  

(FUNDIDO EN NEGRO) 

 

2. SALÓN. INT /NOCHE (GRAN PLANO XERAL) 

 

(ARLET  e a súa nai (DIANA) entran no salón. A nai colle unha caixa do 

armario, senta con ela no chan e fai un aceno á súa filla para que esta 

se achegue) 

 

ARLET 

-Que é iso, mamá?  

 

DIANA 

-É o meu baúl dos recordos. Un tesouro que acumula un montón de obxectos 

da miña infancia. Queres ver? 

 

ARLET achégase amodo cos ollos ainda algo vermellos e comeza a revolver 

o contido da caixa. 

 

ARLET (PLANO DE DETALLE DO CADERNO) 

Que é isto, mamá? (Pregunta mentres colle da caixa un caderno con tapas 

verdes) 

 

DIANA (PLANO MEDIO) 

-É un diario que me regalaron os meus pais cando tiña más ou menos a túa 

idade. Eu non escribín nada nel. Que che parece se es ti a que escribe 

aquí todo o que esquecín eu? 

 

ARLET 

-Vale, mamá  
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(A nena mira á súa nai e os seus ollos ilumínanse cun sorriso de 

felicidade) 

(FUNDIDO EN NEGRO) 

 

3. CUARTO DE ARLET. INT. NOITE (PLANO XERAL) 

 

(No seu cuarto ARLET agóchase baixo as mantas co seu caderno e comeza a 

escribir) 

(FUNDIDO ENCADENADO) 

 

VOZ DE ARLET (OFF /PLANO DE DETALLE DA LIBRETA) 

 

Hai moitos anos que vivía unha guerreira que era absolutamente feliz no 

seu castelo, ata que, pouco a pouco, se foi volvendo máis e máis triste. 

Os berros medraban ao seu redor. As paredes estaban cheas de bocas que 

lle gritaban. Coa súa espada esta muller procuraba defenderse desas 

pantasmas que loitaban contra ela…  

(FUNDIDO EN NEGRO) 

 

4. HABITACIÓN DE ARLET. INT /MEDIODÍA (PLANO AMERICANO) 

 

(ARLET entra no seu cuarto chorando. Desde alí entreabre a porta e ve ao 

seu pai esnaquizando obxectos e berrando, fóra de control e a súa nai 

recollendo do chan as cousas destrozadas e colocando no seu sitio 

aqueles que, por casualidade, se salvaron. Tapa as orellas e, cando os 

ruídos cesan, ponse a escribir no seu libriño) 

(FUNDIDO ENCADENADO) 

 

5. CUARTO DE ARLET. INT /MAÑÁ (PLANO MEDIO/LONGO E LOGO PLANO DE DETALLE 

DO CADERNO) 

 

VOZ DE ARLET (OFF) 

 

A miña nai é unha guerreira con gran valentía. As súas feridas son 

feridas de guerra. A súa espada poderá contra o orco e os seus gruñidos 

terribles. A miña nai fará o que poida para evitar que o monstro que 

derruba todo ao seu paso destrúa o seu castelo. A miña nai é unha muller 

valente.  

(FUNDIDO EN NEGRO)  

 

6. CUARTO DE ARLET. INT / MAÑÁ (PLANO XERAL) 

 

(ARLET esperta e ve á súa nai co pescozo cuberto cun pano. A nena 

observa un moretón que asoma por debaixo do trapo) 

 

ARLET 

-Mamá, por que levas…? 

 

DIANA 

-Por nada, filla. É que teño frío.  
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ARLET 

-E esa flor tan grande que…? (sinalando o negrón) 

 

(DIANA  leva o seu dedo anular aos beizos para pedirlle a Arlet que 

cale. Ao lonxe, escóitanse os berros do PAI que fan tremolar a casa) 

 

PAI 

-Dianaaa, onde metiches o azucre! Maldita sexa! Na nosa casa non hai 

quen atope nada 

 

(DIANA sae precipitadamente pola porta cara á cociña. ARLET aproveita 

para tirarse no chan a escribir o seu libro).  

(TRANSICIÓN ENCADENADA) 

 

VOZ DE ARLET (OFF /PLANO MEDIO E DESPOIS UN PLANO DE DETALLE DO CADERNO) 

 

O meu pai é un monstro. Cando toma ese bebedizo transfórmase nun orco. A 

súa boca cheira e desprende un tufo nauseabundo. Os seus berros son 

alaridos dun animal infernal. 

(FUNDIDO EN NEGRO) 

 

7. SALÓN. INT. / MEDIODÍA (PLANO XERAL) 

 

(Un pouco máis tarde, esa mesma mañá o PAI de Arlet e a súa nai, DIANA, 

discuten de novo e él golpea indiscriminadamente todos os obxectos que 

atopa. ARLET entra no salón e atopa á súa nai chorando  e levando as 

manos á cabeza, completamente alterada, cansada de intentar recolocar os 

escasos obxectos que o seu marido non deixa completamente inservibles. 

Co móbil na man dereita, achégase á súa nai, e téndelle a man esquerda 

que queda uns instantes suspendida no aire ata que DIANA, sen mediar 

palabra, lle dá a súa. Tira entón da súa nai cara á  porta mentres o seu 

pai, indiferente a todo, segue destrozando a estancia. Nai e filla  saen 

pola porta en silencio. 

(FUNDIDO EN NEGRO)  

 

VOZ DE ARLET (OFF) 

 

-O castelo derrúbase. 

(FUNDIDO EN NEGRO) 

 

8. VESTÍBULO DE ENTRADA. INT. MAÑÁ (PLANO XERAL) 

 

(ARLET e DIANA están ante a porta do seu novo fogar) 

(FUNDIDO EN NEGRO QUE SE MANTÉN MENTRES SE ESCOITA A VOZ DE ARLET) 

 

PENSAMENTO DE ARLET (OFF) 

-Un novo reino. 

 

 (Unha muller fai soar unhas chaves) 
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PENSAMENTO DE ARLET (OFF) 

-Unha variña máxica. 

(PLANO DE DETALLE DA PORTA E DESPOIS PLANO XERAL /TRAVELLING DE 

ACHEGAMENTO AO CADRO) 

 

(Abren a porta. Desde alí, chámalles especialmente a atención un cadro 

dunha muller vestida cunha armadura e unha espada na súa man dereita. 

Debaixo ten a seguinte inscrición: “A batallas máis difíciles están 

destinadas ás máis valentes GUERREIRAS” 

(FUNDIDO ENCADENADO) 

 

9. SALÓN DO SEU NOVO FOGAR. INT. MAÑÁ (PLANO MEDIO) 

 

(ARLET e DIANA están sentadas diante da tele no seu novo salón) 

 

VOZ DO XORNALISTA DAS NOTICIAS (OFF /PLANO DE DETALLE DO TELEVISOR) 

 

Onte pola mañá atopouse por fin ao home de 40 anos, Rodolfo S. S. 

acusado por muller e filla de violencia de xénero, e tamén sospeitoso de 

prender lume á súa propia vivenda. Atópase baixo disposición xudicial, 

pendente de xuízo…  

 

VOZ DE ARLET 

 

-Mira mamá, o ogro está no seu calabozo… 

(TRAVELLING CARA ATRÁS E PRIMEIRO PLANO DE NAI E FILLA SENTADAS NO 

SOFÁ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


