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AA  mmii  MMééxxiiccoo  aaddoorraaddoo,,    

ppaaííss  hheerriiddoo  qquuee  ssaannggrraa    

eessppeerraannzzaa  ddee  ssuuss  vveennaass……  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

““……FFeelliippaa  ddiiccee  qquuee  llooss  ggrriillllooss  hhaacceenn  rruuiiddooss  ssiieemmpprree,,  ssiinn  ppaarraarrssee  

nnii  aa  rreessppiirraarr,,  ppaarraa  qquuee  nnoo  ssee  ooiiggaann  llooss  ggrriittooss  ddee  llaass  áánniimmaass  qquuee  

eessttáánn  ppeennaannddoo  eenn  eell  ppuurrggaattoorriioo..  EEll  ddííaa  qquuee  ssee  aaccaabbeenn  llooss  ggrriillllooss,,  

eell  mmuunnddoo  ssee  lllleennaarráá  ddee  llooss  ggrriittooss  ddee  llaass  áánniimmaass  ssaannttaass  yy  ttooddooss  

eecchhaarreemmooss  aa  ccoorrrreerr  eessppaannttaaddooss  ppoorr  eell  ssuussttoo..””  

  
––JJuuaann  RRuullffoo  ((MMaaccaarriioo))  
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PPrreeffaacciioo::  HHaabbllaannddoo  ddee  MMééxxiiccoo  

  

¡¡CCuuáánnttoo  ppooddrrííaammooss  ddiivvaaggaarr  ssoobbrree  MMééxxiiccoo!!  ¡¡¿¿QQuuéé  nnoo  ppooddrrííaammooss  ddeecciirr  

ddee  nnuueessttrraa  PPaattrriiaa,,  nnuueessttrraa  MMaaddrree??!!  ¡¡QQuuéé  ppaaííss!!  ¡¡QQuuéé  nnaacciióónn!!    

IImmaaggiinneemmooss  uunn  lluuggaarr  mmááss  ffoollccllóórriiccoo……  ¡¡IImmppoossiibbllee!!  ¡¡¿¿CCóómmoo  hhaacceerrlloo  ssiinn  

hhaabbllaarr,,  ppoorr  eejjeemmpplloo,,  ddee  llaa  GGuueellaagguueettzzaa,,  oo  ddeell  ppaalleennqquuee  yy  ssuu  qquueerreellllaa  

ddee  cchhuucchhoonneess  bbllaannccooss  yy  ccoolloorraaddooss??!!    

YY,,  lluueeggoo,,  ¡¡qquuéé  ddeecciirr  ddee  llaa  mmúússiiccaa!!  OOrraa  rraanncchheerraa,,  oorraa  bbaallaaddaass  

mmaarriiaacchheerraass,,  yyaa  llaass  ddee  LLaarraa,,  yyaa  llaass  ddee  MMaannzzaanneerroo……  CCoonn  aaqquueellllaa  

mmúússiiccaa,,  llaa  jjaarrrraa  dduurraa  ddeessddee  uunn  ppaarr  ddee  ddííaass  yy,,  aa  vveecceess,,  hhaassttaa  llaa  

sseemmaannaa  ccoommpplleettaa..  YY  ssii  eess  ffiieessttaa  ddee  ssaannttoo,,  hhaassttaa  ccuueetteess  ttrroonnaammooss..  YY  

nnii  hhaabbllaarr  ddeell  ttoorriittoo  dduurraannttee  llaa  ffiieessttaa  ddee  iinnddeeppeennddeenncciiaa,,  ttrraaddiicciióónn  

ttooddaavvííaa  vviiggeennttee  eenn  llooss  ppuueebbllooss……  

YY  ssii  hhaabbllaammooss  ddee  bbeebbiiddaass,,  nnoo  tteerrmmiinnaammooss::  tteeqquuiillaa  ppoorr  eell  nnoorrttee,,  

mmeezzccaall  ppoorr  eell  oottrroo  llaaddoo..  TTaammbbiiéénn  tteenneemmooss  tteeppaacchhee,,  xxttaabbeennttúúnn,,  ppooxx,,  

rraaiicciillllaa,,  ssoottooll,,  bbaaccaannoorraa,,  tteejjuuiinnoo,,  uunn  ssiinnffíínn  ddee  cceerrvveezzaa  aarrtteessaannaall  yy  

hhaassttaa  llaass  ttrraaddiicciioonnaalleess  aagguuaass  ffrreessccaass::  ddee  jjaammaaiiccaa,,  ddee  hhoorrcchhaattaa,,  ddee  

ttaammaarriinnddoo..  ¡¡CCaarraayy,,  ssii  hhaassttaa  aall  nnooppaall  lloo  hhaacceemmooss  jjuuggoo!!  ¡¡NNooss  bbeebbeemmooss  

eell  ccaaccaaoo  yy  eell  mmaaíízz  ((ppoozzooll))!!    

YY,,  hhaabbllaannddoo  ddee  ccaaccaaoo  yy  ddee  mmaaíízz……  ¡¡qquuéé  ggrraannddiioossoo  lleeggaaddoo  ddee  MMééxxiiccoo  

aall  mmuunnddoo  eenntteerroo!!  ¡¡QQuuéé  ttrriissttee  sseerrííaa  ddeell  mmuunnddoo  ssiinn  cchhooccoollaattee!!  

YY  nnii  hhaabbllaarr  ddee  ccoommiiddaa,,  ppoorrqquuee  nneecceessiittaarrííaammooss  uunn  vvaaddeemmééccuumm  

ccoommpplleettoo  ppaarraa  hhaabbllaarr  ddee  llooss  iinnggrreeddiieenntteess  yy  llaass  rreecceettaass::  qquuee  ssii  llooss  

ppaammbbaazzooss  yy  llooss  ttaammaalleess,,  oo  qquuee  llaass  qquueessaaddiillllaass,,  llooss  ttaaccooss,,  llaass  ffllaauuttaass  yy  

ttooddaa  llaa  iinnffiinniittaa  vvaarriieeddaadd  ddee  ppllaattiillllooss  hheecchhooss  ccoonn  mmaassaa  ddee  mmaaíízz::  

vveerrbbiiggrraacciiaa,,  ssooppeess,,  cchhaalluuppaass,,  ppiiccaaddiittaass,,  ttllaayyuuddaass,,  hhuuaarraacchheess,,  

ppaannuucchhooss,,  ssaallbbuutteess  yy,,  eenn  ffiinn……    
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OO  qquuéé  ttaall  llooss  bbuuññuueellooss  yy  ttooddaa  eessaa  ggaassttrroonnoommííaa  qquuee  ssee  ccoommee  aaffuueerraa  

ddee  llaass  iigglleessiiaass  dduurraannttee  llaa  VViissiittaa  ddee  llaass  SSiieettee  CCaassaass……  ¡¡QQuuéé  ddeelliicciiaa!!  

EEll  hhuuiittllaaccoocchhee  ((oo  ccuuiittllaaccoocchhee,,  ¡¡ccoommoo  qquueerraammooss  llllaammaarrllee,,  ddaa  iigguuaall!!)),,  llaa  

fflloorr  ddee  ccaallaabbaazzaa,,  hhoonnggooss,,  ppaattaa,,  bbuucchhee……  ¡¡¿¿QQuuéé  nnoo  ccoommeemmooss??!!    

MMoollee  vveerrddee,,  rroojjoo,,  ppiippiiáánn  yy  ddee  iinnffiinniittooss  ssaabboorreess  yy  ccoolloorreess::  bbaassttaa  ccoonn  iirr  aa  

llaa  ffeerriiaa  ddee  SSaann  PPeeddrroo  AAccttooppaann……    

EEll  gguuaaccaammoollee,,  ppiiccoo  ddee  ggaalllloo  yy  ttooddaass  llaass  ssaallssaass  ddee  ttooddoo  ttiippoo  ddee  cchhiillee::  

ddee  ttoommaattee,,  ddee  cchhiippoottllee,,  ddee  gguuaajjiilllloo,,  ppaassiillllaa,,  bboorrrraacchhaa  yy  eettccéétteerraa  yy  

eettccéétteerraa  yy  cciieennttooss  ddee  eettccéétteerraass  mmááss……    

YY  yyaa  eennttrraaddooss  eenn  eessttooss  ddee  llaass  ssaallssaass,,  eell  cchhiillee……  ¿¿qquuiiéénn  qquuee  sseeaa  

mmeexxiiccaannoo  nnoo  lloo  ccoommee??  SSii  aaqquuíí  eenn  MMééxxiiccoo  hhaassttaa  lloo  dduullccee  ppiiccaannttee……  

LLuueeggoo,,  nnuueessttrraass  ffaammoossaass  ccaarrnniittaass  mmiicchhooaaccaannaass::  mmaacciizzaa  yy  ccuueerroo,,  

lleenngguuaa  yy  sseessooss,,  oojjoo  yy  ccaabbeezzaa……  

YY  ssii  nnooss  vvaammooss  aa  lloo  sseenncciilllloo,,  eell  aarrrroozz  yy  ttoorrttiillllaa,,  llaa  ddiieettaa  ddiiaarriiaa  ddee  

ccuuaallqquuiieerr  ccootteerrrráánneeoo..    

EEll  ppoozzoollee  eenn  ffiieessttaa  ddee  IInnddeeppeennddeenncciiaa,,  oo  llooss  ttííppiiccooss  ttaaccooss  ddee  ccaannaassttaa  yy  

ddee  gguuiissaaddoo::  cchhiicchhaarrrróónn  pprreennssaaddoo,,  ppaappaa  ccoonn  cchhoorriizzoo,,  ppiiccaaddiilllloo,,  ttiinnggaa  yy  

ccuuaallqquuiieerr  oottrraa  ccoossaa  qquuee  ssaallggaa  ccoonn  uunn  ccaallddoo  ddee  jjiittoommaattee..    

¡¡AAyy!!,,  yy  qquuéé  ddeecciirr  ddee  eessaa  ttaann  ffaammoossaa  ccoommbbiinnaacciióónn  qquuee  ssee  mmeezzccllaa  ccoonn  

ttooddoo  ppllaattiilllloo  nnaacciioonnaall::  ccrreemmaa,,  qquueessoo,,  aagguuaaccaattee,,  lleecchhuuggaa,,  ssaallssaa  yy,,  ppoorr  

aallgguunnaa  rraazzóónn,,  mmuucchhaa  ssaall,,  ccoommoo  ppaarraa  qquuee  sseeppaa  bbiieenn  llaa  ‘‘ccoossaa’’..  

¿¿AA  qquuiiéénn  nnoo  ssee  llaa  aannttoojjaann  uunnooss  cchhuurrrrooss  rreelllleennooss  ddee  CCooyyooaaccáánn  

cchhooppeeaaddooss  oo  aaccoommppaaññaaddooss  ddee  uunn  ‘‘cchhooccoo’’  ddee  EEll  JJaarroocchhoo..    

YY  eell  ccaafféé……  ¡¡qquuéé  ccaafféé!!,,  ddee  lloo  mmeejjoorr  ddeell  mmuunnddoo  ssiinn  dduuddaa::  bbaassttaa  ccoonn  iirr  aa  

llaa  PPaarrrrooqquuiiaa  ddee  VVeerraaccrruuzz,,  oo  aa  CCooaatteeppeecc,,  oo  aa  XXiiccoo,,  oo  aa  ccuuaallqquuiieerr  ttiieerrrraa  

cchhiiaappaanneeccaa..    
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¿¿QQuuiiéénn  nnoo  hhaa  pprroobbaaddoo  uunnaa  bbuueennaa  ssooppaa  ddee  ttoorrttiillllaa  ((ssooppaa  aazztteeccaa)),,  oo  eell  

ccaallddoo  ttllaallppeeññoo,,  llaa  ssooppaa  ddee  hhoonnggooss,,  ccaallddoo  ddee  ttuuééttaannoo,,  eettcc..,,  eettcc..,,  eettcc……??  

¿¿QQuuéé  ttaall  uunnaass  ttoorrttiittaass  ddee  SSaannttaa  CCllaarraa  yy  ttooddooss  eessooss  dduullcceess  

ttrraaddiicciioonnaalleess  ddee  PPuueebbllaa  yy  ssuu  lliiccoorr  ddee  ppaassiittaa……??  

LLuueeggoo,,  ssii  aallggúúnn  ppllaattiilllloo  ffuueerreeññoo  ttrraassppaassaa  llaass  ffrroonntteerraass  nnaacciioonnaalleess,,  llee  

ddaammooss  nnuueessttrroo  ttooqquuee  mmeexxiiccaannoo……  ¡¡lloo  aammeexxiiccaannaammooss  aall  ppuunnttoo  eenn  qquuee  

yyaa  nnoo  ssee  ssaabbeess  ssii  llaass  aallbbóónnddiiggaass  ssoonn  mmááss  mmeexxiiccaannaass  qquuee  iittaalliiaannaass……    

  

YY  eess  qquuee  nnoo  ppoorr  nnaaddaa  llaa  ccoocciinnaa  mmeexxiiccaannaa  eess  ooffiicciiaallmmeennttee  ppaattrriimmoonniioo  

ddee  llaa  hhuummaanniiddaadd……  

  

PPeerroo,,  ddeejjaannddoo  aattrrááss  llooss  aannttoojjooss,,  nnoo  ppooddeemmooss  hhaabbllaarr  ddee  MMééxxiiccoo  ssiinn  

mmeenncciioonnaarr  aa  ssuu  ggeennttee::  aassttuuttaa  ppaarraa  lluuccrraarr,,  ppeerroo,,  eenn  eell  ffoonnddoo,,  

““hhoonneessttaa””;;  qquueejjuummbbrroossaa  hhaassttaa  eell  ccaannssaanncciioo,,  ppeerroo,,  ppoorr  ddeennttrroo,,  mmuuyy  

vvaacciillaaddoorraa  yy  aalleeggrree……  ¡¡ppuurroo  ccoottoorrrreeoo!!  

¡¡YY  ccóómmoo  nnoo  hhaabbrrííaammooss  ddee  sseerr  aalleeggrreess  ssii  ssoommooss  aauuttoorreess  ddee  llooss  bbiieenn  

ccoonnoocciiddooss  aallbbuurreess!!  EEll  ddoobbllee  sseennttiiddoo  aannttee  ttooddoo,,  eenn  ccaaddaa  ffrraassee,,  eenn  ccaaddaa  

ppaallaabbrraa,,  ¿¿oo  mmee  eeqquuiivvooccoo……??  ¡¡QQuuéé  iinnggeenniioo  ppaarraa  llaa  pprroossaa  iirróónniiccaa!!  ¡¡QQuuéé  

iinnggeenniioo  ddeell  mmeexxiiccaannoo  ppaarraa  ttooddoo::  ccoommoo  sseeaa  ssee  llaass  iinnggeenniiaa  ppaarraa  hhaacceerr  

ccuuaallqquuiieerr  ccoossaa!!    

EEnn  eessttaa  nnaacciióónn,,  ccoonn  uunn  ppooccoo  ddee  cciinnttaa  aaddhheessiivvaa  yy  uunn  ddeessaarrmmaaddoorr  lloo  

aarrrreeggllaammooss  ttooddoo……  ¡¡MMee  ccaaee  ddee  aa  mmaaddrree  qquuee  ssíí!!  SSii  nnoo  vvaammooss  aa  llaa  LLuunnaa  

eess  ppoorrqquuee  nnooss  ddaa  hhuueevvaa,,  nnaaddaa  mmááss……  

  

TTooddoo  MMééxxiiccoo  ssaabbee((ccrreeee  ssaabbeerr))  ddee  ffúúttbbooll,,  ddee  ccoocchheess  yy  ddee  ppoollííttiiccaa::  ttooddoo  

mmuunnddoo  eess  ((eenn  ssuu  ccaabbeezzaa))  ddiirreeccttoorr  ttééccnniiccoo  yy  pprreessiiddeennttee……    
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TTooddoo  mmeexxiiccaannoo  jjuurraa  aammaarr  aa  ssuu  mmuujjeerr,,  aa  ssuu  cchhoolliittaa  ((yy  qquuiiéénn  ssaabbee,,  aa  lloo  

mmeejjoorr  eess  cciieerrttoo)),,  ppeerroo  sseeaa  ccoommoo  sseeaa,,  uunnaa  vveezz  ccaassaaddoo  eell  mmeexxiiccaannoo  eess  

mmaannddiillóónn,,  yy  cchhiinn  cchhiinn  eell  qquuee  ssee  rrííaa……  

  

YY  qquuéé  ddeecciirr  ddee  llaa  ppiieell  mmoorreennaa……  ¡¡VViivvooss  rreeccuueerrddooss  pprreeccoolloommbbiinnooss!!    

EEll  cchhooqquuee  ddee  ccuullttuurraass,,  ddeessddee  eell  mmaayyaa  hhaassttaa  eell  iinnddiioo  nnaavvaajjoo,,  ppaassaannddoo,,  

ccllaarroo  eessttáá,,  ppoorr  eell  mmeexxiiccaa,,  eell  ttoolltteeccaa,,  eell  zzaappootteeccaa,,  ttllaaxxccaalltteeccaa,,  

ttaarraahhuummaarraa  yy  cciieennttooss  mmááss……    

  

LLuueeggoo,,  eenn  ““llaa  cciiuuddaadd””  ((llaa  ccaappiittaall)),,  ttooddoo  mmuunnddoo  ccoommoo  hhoorrmmiiggaass  ttrraass  llaa  

mmiiggaajjaa,,  oo  ccoommoo  uunnaa  ccoollmmeennaa  ccoonn  mmááss  aabbeejjaass  ddee  llaass  qquuee  llaa  ccaappaacciiddaadd  

ddeell  ppaannaall  ppuuddiieessee  rreessiissttiirr,,  yy,,  aaúúnn  aassíí,,  ¡¡rreessiissttee!!  ¡¡QQuuéé  ccaannttiiddaadd  ddee  ggeennttee  

ssee  aapprriieettaa  ppaarraa  ccooeexxiissttiirr  eenn  ttaann  ppooccoo  eessppaacciioo!!  

HHooyy  eenn  ddííaa  llooss  aauuttoommóóvviilleess  ssoonn  ccaassii  ttaann  nnuummeerroossooss  ccoommoo  llooss  

hhaabbiittaanntteess,,  ppoorr  lloo  qquuee  eell  ttrrááffiiccoo  eessttáá  aa  llaa  vvuueellttaa  ddee  llaa  eessqquuiinnaa::  ¡¡yyaa  nnoo  

eexxiisstteenn  llaass  ““hhoorraass  ppiiccoo””  ((aahhoorraa  ssoonn  hhoorraass  iimmppoossiibblleess))!!  YY  aaúúnn  aassíí,,  ¡¡nnooss  

aaccoossttuummbbrraammooss!!  QQuuiieenn  mmaanneejjaa  eenn  llaa  CCiiuuddaadd  ddee  MMééxxiiccoo  eess  eexxppeerrttoo  eenn  

mmaanniioobbrraass  ppaarraa  eelluuddiirr  iimmpprroovviissaaddooss  oobbssttááccuullooss  eenn  ccuuaallqquuiieerr  rriinnccóónn  

ddeell  mmuunnddoo..  YY,,  ¡¡ccóómmoo  nnoo,,  ssii  eell  mmeexxiiccaannoo  pprrááccttiiccaammeennttee  lllleeggaa  aall  mmuunnddoo  

ccoonn  llaa  lliicceenncciiaa  ppaarraa  ccoonndduucciirr  eenn  mmaannoo!!    

QQuuiieenn  ddiiccee  qquuee  aaqquuíí  llaass  lliicceenncciiaass  ssee  oobbttiieenneenn  mmeeddiiaannttee  uunn  eexxaammeenn  

eessttáá  mmuuyy  eeqquuiivvooccaaddoo::  bbaassttaa  uunnaa  ““ffeerriiaa””::  ttrriissttee  oo  nnoo,,  eess  lloo  qquuee  eess  yy  

ppuunnttoo..  

LLooss  pprreeaaddoolleesscceenntteess  ssoonn  eennttrreennaaddooss  ddeessddee  tteemmpprraannaa  eeddaadd  ppaarraa  

ccoonndduucciirrssee  eenn  llaa  jjuunnggllaa  ddee  rraauuddaass  llaattaass  ccoonn  rruueeddaass::  eessqquuiivvaannddoo  

bbaacchheess,,  aauugguurraannddoo  llooss  mmoovviimmiieennttooss  ddee  llooss  qquuee  aavviieennttaann  lláámmiinnaa,,  llooss  

ppoolliiccííaass  aall  aacceecchhoo……  eenn  ffiinn..    
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EEnn  llaass  aavveenniiddaass  ssee  eennccuueennttrraa  llaa  eessccuueellaa  ooffiicciiaall  ddee  ppiinnttuurraa  ccoonn  llaa  

ddeelliiccaaddaa  ttééccnniiccaa  ddee  aaeerroossooll,,  aauunnqquuee  ttaammbbiiéénn  tteenneemmooss  aa  nnuueessttrrooss  

ppiinnttoorreess  ddee  ttééccnniiccaass  mmááss  aavvaannzzaaddaass,,    ccoommoo  DDiieeggoo  RRiivveerraa,,  FFrriiddaa,,  

SSiiqquueeiirrooss,,  OOrroozzccoo,,  TTaammaayyoo,,  eettcc..  

  

EEnn  ffiinn……    

  

¿¿SSíí  ttee  ddaass  ccuueennttaa,,  lleeccttoorr,,  ddee  ccuuáánnttoo  ppooddrrííaammooss  eelluuccuubbrraarr  yy  eessccuuddrriiññaarr  

eenn  llooss  rriinnccoonneess  ddee  nnuueessttrroo  MMééxxiiccoo……??  

  

NNooss  qquueejjaammooss  mmuucchhoo  ddee  MMééxxiiccoo,,  hhaassttaa  qquuee  eemmppeezzaammooss  aa  hhaabbllaarr  ddee  

lloo  qquuee  rreeaallmmeennttee  eess  MMééxxiiccoo……  



SSooppaa  ddee  TToorrttiillllaa  ……yy  uunnooss  ccuueennttooss  ssoobbrree  MMééxxiiccoo  

PPaabblloo  EEmmiilliioo  NNaavvaarrrroo  
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PPrróóllooggoo  

  

EEnn  eessttee  lliibbrroo  mmee  pprrooppoonnggoo  aa  ffoorrmmaarr  mmii  ccaarráácctteerr  ccoommoo  ccuueennttiissttaa,,  

rreeuunniieennddoo  yy  rreevvoollvviieennddoo  llaa  nneeggrraa  yy  llaa  bbllaannccaa  ccoommeeddiiaa,,  ssiieemmpprree  

iinntteennttaannddoo  ddeejjaarr  uunnaa  mmoorraalleejjaa  rreefflleexxiivvaa,,  aauunnqquuee  ddee  pprroonnttoo,,  lleeccttoorr,,  

ppooddrrááss  eennccoonnttrraarr  uunnoo  qquuee  oottrroo  ccuueennttoo  qquuee  ppaarreeccee  tteerrmmiinnaarr  ssiinn  uunn  

ffiinnaall;;  ppeerroo  eess  qquuee  eenn  rreeaalliiddaadd  llaa  vviiddaa  eess  aassíí::  hhaayy  eeppiissooddiiooss  rraarrooss  qquuee  

ssóólloo  ppaassaann  ccoommoo  mmoommeennttooss  iinntteennssooss  ppeerroo  qquuee,,  aall  ppaarreecceerr,,  nnoo  llooggrraann  

uunn  ccaammbbiioo  rreeaall  eenn  nnuueessttrraa  vviiddaa  ccoottiiddiiaannaa……  

  

LLaa  vveerrddaadd  eess  qquuee  ffuuee  RRuullffoo  qquuiieenn  mmee  iinnssppiirróó  aa  eessccrriibbiirr  eessttooss  ccuueennttooss,,  

aauunnqquuee  nnoo  ppoorr  eelllloo  ddeejjaarréé  ddee  nnoommbbrraarr  aa  oottrraass  mmuussaass  ccoommoo  RRoossaarriioo  

CCaasstteellllaannooss,,  MMaarriiaannoo  AAzzuueellaa,,  AAllaarrccóónn,,  BBaallzzaacc,,  CCllaarríínn,,  PPooee,,  LLoorrccaa,,  

BBééccqquueerr  yy  hhaassttaa  uunnaa  ppiizzccaa  ddee  MMoolliièèrree……  YY  eess  qquuee,,  aauunn  ccuuaannddoo  vvaarriiooss  

ddee  eellllooss  nnoo  ppaassaarroonn  aa  llaa  hhiissttoorriiaa  ccoommoo  ccuueennttiissttaass,,  pprrooppiiaammeennttee,,  ccaaddaa  

uunnoo  vvaa  sseemmbbrraannddoo  eenn  mmíí  nnuueevvaass  iiddeeaass  yy  ppeerrcceeppcciioonneess  qquuee  

ffiinnaallmmeennttee  ddeerriivvaann  eenn  uunn  eessttiilloo  pprrooppiioo..  

  

MMee  pprrooppoonnggoo  aa  ffoorrmmaarr  uunnaa  eessppeecciiee  ddee  ppaarrooddiiaa  sseemmii--aammaarrggaa  ssoobbrree  llaa  

vviiddaa  mmeexxiiccaannaa,,  uunnaa  ccoommeeddiiaa  aammeexxiiccaannaaddaa,,  qquuee,,  iirróónniiccaammeennttee,,  eenn  

mmuucchhaass  ooccaassiioonneess  ttiieemmbbllaa  aall  eessttaarr  eennttrree  llaa  llíínneeaa  ddeell  hhuummoorr  yy  llaa  

sseerriieeddaadd..  

  

SSiinn  mmááss,,  eessppeerroo  qquuee  ssaaqquueess  eell  mmaayyoorr  pprroovveecchhoo  qquuee  ppuueeddaass  ssoobbrree  

llooss  ssiigguuiieenntteess  ppaarráággrraaffooss,,  ppeerroo,,  ssoobbrree  ttooddoo,,  ccoonnccéénnttrraattee  eenn  ddiissffrruuttaarr  

llaa  lleeccttuurraa  yy  ppaassaarr  uunn  bbuueenn  rraattoo..    

  



SSooppaa  ddee  TToorrttiillllaa  ……yy  uunnooss  ccuueennttooss  ssoobbrree  MMééxxiiccoo  
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DDiicchhoo  eessttoo,,  ssiiéénnttaassee  eell  lleeccttoorr  eenn  pplleennaa  lliibbeerrttaadd  ddee  lleeeerr  llooss  ccuueennttooss  eenn  

eell  oorrddeenn  qquuee  mmeejjoorr  llee  ccoonnvveennggaa  oo  qquuee  ddeesseeee……  

  

  

¡¡AA  ddaarrllee,,  lleeccttoorr……!!  

  

  

  

  

  

  

  

  


