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A “Universidade Cromática das Virtudes” preséntase como unha 
comunidade aberta, plural, unha agrupación de seres calquera, sen 
identidade, que posúen a característica común da non pertenenza e, 
polo mesmo, da súa condición de sentirse na casa en calquera 
lugar, como un fogar espiritual e libre de contaminación ideolóxica. 
Andamos na procura dun pensamento adecuado á nosa leve 
preocupación polas cousas que crea a cor do mar e o aire que se 
respira nas nosas cabezas. Invitamos a aquel ser máis impersoal a 
que se una neste conxunto de iniciativas que xiran en torno á 
organización de actividades culturais de diversa índole, tales como a 
realización de ciclos de cinema, festivais, exposicións de foto e 
debuxo, ou publicacións gráficas, revistas… permanecendo abertos 
ás posíbeis propostas que se orixinen ben dende dentro, ben dende 
fora da asociación, pero sempre no eido da comunidade. 
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Sen o anonimato enteiro que se crea 
nos pobos desérticos nada sería posible. 
Sen todo o triste espazo moral que recubre 
a beleza infunda do noso fogar, isto sería 
inerte. Peor, sería inefable. 

Pode que nalgún intre, despois de 
argallar sobre as cores dunha comunidade 
propia, chea de virus sans que habitan 
unha sociedade enferma, fique de contento 
na cousiña máis sinxela e describa 
sensorialmente a súa cor. Deste pequeniño 
momento, no que o diminuto da cor dun 
ente e o sentido percatado se amalgaman, 
quería dicir algo. Trátase que de súpeto, 
unha sorpresa reaccionaria se planta 
diante dun e non sabe que ten que facer 
polo pasmado que a cor do corpo o deixa, o 
cerebelo non guía un movemento voluntario 
e o hipocampo detesta a súa tarefa de 
memoria que a neurofisioloxía lle indica. 
Repito que se trata da non sensorialidade, 
senón da abstracción cromática. A 
sensorialidade en sí, como reacción 
fisiolóxica perde toda importancia, e anda 
na procura dunha deliberación ceibe hacia 
o intelixible das cores como notas musicais, 
como artefacto manual da natureza, como 
escena teatral ou como unha imaxen de 
cine mudo. Pois o lugar a onde leva o 
encontro co Croma, é dicir, este casi 
invisible contexto de interacción entre o 
sentido deliberado mutante e o ente máis 
feble de tamaño e cor, é a un “obxetivo 
común” (non é fin, nin fin en sí mesmo, 
senón inacabado�constante�camiño�
tránsito�agora mesmo) e transvalorizador 
da nosa comunidade cromática que consta 
de distintas partes. 

Realmente as partes deste tal �������
��	
������� (repito que non é fin, nin fin en 
sí mesmo, senón inacabado�constante�
camiño�tránsito�agora mesmo) non son 
máis que o que o Croma nos achega como 
ente diminuto e provocador de iniciativas, 
as cales son as partes en sí mesmas. Polo 
tanto, se as partes da nosa comunidade, 
que veñen dadas polas partes mesmas do  

 
 

 
Croma son as nosas iniciativas, 

tales que divídense tamén en partes a 
diferenciar dun individuo dentro ou fóra da 
comunidade cromática, poderíase dicir que 
son as seguintes partes en común ás 
derradeiras explícitas. 
�   Se falo de partes, sei que nunca 
entenderedes. 
�   Se falo de sensorialidade, sei que en 
pouco ficaredes. 
�   Se trato o diminuto que é o Croma, sei 
que máis veredes. 
�   Se trato a deliberación máis mutante e 
cromática, sei que vos acercaredes. 
�   Se digo a comunidade cromática, sei que 
vos implicaredes. 
�   Se digo a soidade da Costa, sei que nos 
entenderedes. 

Escribir sobre o Croma de hoxe en 
día non é como facelo hai anos, nin como 
supoñer un movemento ou un acto de 
innovación, nin rebelde �nin consumado, 
simplemente é quedar atrafegado coa 
realidade máis esquecida do soño da cor. 
Só é quedar desalentado dunha “fetichería” 
envolvente para saber de que está feita toda 
esta mercancía de cores que trafican cos 
nosos sentidos. Querer saber de que cor 
son as cousas non é ir na procura dunha 
esencia que goberna os entes da �����, ou 
intentar desvelar as normas que crearon a 
urdimbre do coñecemento da cor máis 
sagrada, só é quedar desalentado como un 
susto da infancia fronte ao bruto máis 
grande do espectáculo que faiche arroiar 
sensitivade mutante. 

Pasa, que na costa dende a cal soa 
todo dende o mar: as intencións de recitar 
sobre o pensamento das cores quedou 
sempre na sospeita, e nós �que non somos 
ninguén máis que toda esta xente que 
deixou tal pensamento na sospeita, 
intentaremos facer desta sospeita unha 
mitoloxía común de inquedanzas na 
búsqueda dun Croma que nos arrample a 
conciencia ao estado máis abstracto e 
común posible, e quizáis tamén ao 
exacerbado da soidade que na costa 
respírase. 
 

Mon Búa Soneira
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O termo “Universidade” (do latín 

����������) fai referencia, na actualidade, a 
un conxunto de unidades educacionais 
adicadas á ensinanza superior e á 
investigación. O certo é que esta acepción 
do termo é fundamentalmente moderna, xa 
que ata o século XV, coa palabra 
“universidade” designábase unha realidade 
ben distinta, a saber, calquera comunidade 
ou corporación considerada no seu aspecto 
colectivo. Principalmente, estas asociacións 
eran creadas co propósito de protexer os 
intereses das persoas adicadas ó oficio do 
saber, polo que podemos entender a 
universidade como un ámbito xerador de 
saber, dun saber que brota, que se xera na 
comunidade, coa comunidade e para a 
comunidade. 
 A cuestión que aquí se está a 
plantexar non é outra que a da reconquista, 
a da reapropiación dese sentido arcaico de 
universidade como espazo para a creación 
do común, como espazo do propiamente 
político. Esta reapropiación preséntase 
como un paso necesario para a 
desapropiación mesma, xa que o feito de 
que o “saber” como tal volva a facer 
referencia ó común, ó comunitario, significa 
que éste é á vez algo de todos e de ninguén. 
Pódese ser amigo da sabiduría, pero nunca 
posuidor da mesma. 

Somos unha universidade porque 
somos unha comunidade, unha 
comunidade que se rebela contra a 
terxiversación, contra a manipulación que 
este termo sufriu ó longo dos séculos por 
parte da modernidade, do estado, da 
institución. A universidade, e con ela o 
saber, deixa de ser, dende o século XV, 
aquilo que acontecía, que tiña lugar na 
comunidade, no encontro co outro, para 
pasar a ser un feito institucionalizado, 
regulado (no sentido de que se establece o 
que é “saber” e o que non o é), e polo tanto 
afastado do pobo.   

 
 
 
 
 

 
 
Aquel que vos fala eríxese como un 

“nosoutros” que á vez é un “vosoutros”, un 
“un” que se vive a sí mesmo como “tódolos 
demáis”. Pero... ¿que é?, ¿quenes son?, 
¿cal é a identidade dese “nosoutros”?, 
¿cales son os seus nomes? Pois ben, a 
verdade, aínda que poida parecer 
paradóxico, é que a resposta a todas estas 
cuestións importa máis ben pouco. Non 
estamos a falar aquí de identidades. É 
certo que poderiamos presentarnos baixo 
unha infinidade de caretas, de máscaras. 
Podería dicirvos que somos adolescentes, 
adultos, comunistas, galegos, hippies, de 
esquerdas, de dereitas, estudantes, 
traballadores, pais, nais... e, aínda así, non 
saberiades nada de nós, porque, en 
realidade, non somos nada diso. 

“Somos”, si se pode dicir así, uns 
calquera, seres calquera, que forman parte 
dunha comunidade calquera, unha 
comunidade xeradora de saber, dun saber 
á vez calquera, no sentido de que non se 
trata dun saber dirixido cara un fin, dun 
saber instrumental, dun saber posuído, 
senón daquel saber que se persegue pero 
que nunca se atopa e que, aínda así, 
seguimos perseguindo. E é que a vida, a 
vontade de vivir (de poder), esa loita que 
todos mantemos a pesares de saber que a 
nosa morte é segura, non toma como 
referencia meta algunha, no sentido dun 
����� que haxa que realizar, senón que se 
apoia na vida mesma, no tránsito, no 
camiñar. 

Isto último que acabamos de dicir, 
a pesares de parecer pouco máis que nada, 
éo todo.  
 

Sergio Cernadas Leis 
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F. Nietzsche 
 

Coma case todo neste mundo, a 
maior das belezas, o ente máis puro, tende, 
co tempo, a abandonar a súa 
individualidade, para volverse un produto 
de marketing cara o público maniqueo. O 
mesmo sucede con grandes palabras coma 
“virtude”.     

Este termo, no seu paseo 
epistemolóxico que acompaña ó humano, 
tivo (foille imposto) que renunciar á súa 
divindade para, frecuentemente, 
vulgarizarse, pisar chan e internarse dentro 
dos termos do común; sucede, no Zeitgeist1 
actual, unha potenciación do entendemento 
descritivo en detrimento da abstracción 
ideal. Entón non hai profundización, 
desaparece a sorpresa , non se advirte o 
croma, e por montaña entendemos chaira. 

A xente xa non fica nas cousas e, 
coma pedras fixas na beira dun regato, 
desfanse do que a corrente lles trae sen 
inmutarse, baten contra eles e aínda sen 
apenas tocalo devólveno camiño ó mar. 

Pero tampouco queremos falar da 
clásica virtude, senón das Virtudes; non 
das masificadas e institucionalizadas (ser 
un bo cidadán,  respetar as normas…) 
senón das do pequeno, do particular… das 
do croma: esa “patada” na cabeza que nos 
provoca cada peza musical, cada cincelada 
dunha escultura,  cada plano dun filme. 
Creacións, creacións das que emana unha 
cor, unha esencia que coma o martelo 
esnaquiza o racionalmente superfluo e nos 
leva á emoción, e que despois, e só despois, 
á reflexión. Será que, dalgún xeito, as 
virtudes amósanse coma capacidades 
estéticas (estéticas en canto artísticas, do 
home para o home, non para a sociedade), 
como unha conxunción entre técnica e 
intuición, entre mestría e intencionalidade, 
entre sentimento, forma e necesidade. 
 

                                                 
1 En galego, espírito do tempo: fai referencia ó 
clima intelectual e cultural dunha era.  

 
Pero hoxe isto non se percibe; unha vez un 
pensador xermán, coma nós, membro da 
“despertenza” dixo: ��
�� 
	� ����
�����
������������������ ����
������������
���
��������� �

Quizais fose este pensamento o que 
nos motive a actuar,o que nos concentrou a 
todo este conxunto de xentes e 
inquedanzas baixo un mesmo velo: A 
Universidade. Que mellor medio para o 
desenvolvemento desta reflexión? E, dende 
el, reinventar, resistir, por pura conciencia 
rupturista, o concepto de centro de saber. 
Ocorre que coa desesperanza da 
cotidianidade e a banalización absoluta da 
vida, a achega dos pares faise necesaria. 

A tese sempre estivo así, suspensa 
coma unha pantasma, sen mérito nin 
merecemento, pero agora acontece, faise 
evidente, e amósase. Hoxe nacemos ante o 
mundo. 
 

Senén Insua Redonda 

                                                 
2 “Só gracias a aqueles sen esperanza nos é dada a 

esperanza.” 
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 !��
	����� é un vocablo grego  
que designa un estado de asombro, de 
admiración, de sorpresa. Seguindo a 
Aristóteles, tal estado é considerado o 
principio da sabiduría, da búsqueda da 
mesma. E é así porque, segundo o 
estaxirita, o asombro ante a existencia do 
mundo (como diría Wittgenstein), a 
embriagadora sensación de admiración 
con respecto ó que nos rodea, dende o 
brotar dunha semente ata a erupción dun 
volcán, provoca en nós algo así como un 
estado de inquedanza que nos empuxa a 
coñecer. 
 Pero, como ben sabemos, non todo 
o mundo fica asombrado ante a existencia 
do "��	��, non toda a humanidade 
adobece por coñecer, sexa o que sexa iso. 
Os aristócratas gregos tíñano ben fácil: o 
seu ideal de vida, exenta de preocupacións 
de tipo laboral, baseábase na 
contemplación. Pero nós? De que podemos 
asombrarnos hoxe en día? Que é o que 
pode facer que xurda en nós un interese 
polo coñecemento neste “cochino” mundo? 
 Pois, a diferenza dos gregos, que se 
asombraban coas grandes cousas (��������
"��	��), nós ficamos prendidos das 
pequenas, desas nimiedades que se 

transforman en xigantes nas nosas 
cabezas. Refírome, como non, ao croma do 
que nos fala Mon; a esa mistura entre o 
diminuto sensorial que se convirte nunha 
grande abstracción por mor da potencia 
transformadora do entendemento, por mor 
da potencia do pensamento (para dicilo 
con Agamben). 
 Pero tamén falamos aquí das ondas 
do mar, da fina area da praia, da forza 
dunha pequena racha de vento, da forma 
que posúen as escarpadas rochas de 
Fisterra, de Muxía, dos nosos queridos 
faros; da cor, da cor do mar, dunha 
árbore, dun raio de sol; do son, do son que 
emite unha guitarra, dúas, un baixo, unha 
batería, unha palabra...    
 Para nós, este pequeno grupo 
heteroxéneo de seres calquera, o 
���
	����� ou estado de asombro exerce o 
papel que tiña a glándula pineal 
cartesiana para unir a alma e o corpo, é 
dicir, de punto de encontro, de fusión, 
entre todos nós. Cando nos din pola rúa, 
nos bares, no botellón, etc., que somos 
uns “flipaos” por facer isto, non temos 
máis remedio que baixar a cabeza e 
rendirnos á evidencia, xa que, para ben 
(ou para mal), fican no certo. 
 
 

Sergio Cernadas Leis 
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Chegamos a ser xa partícipes de 
algo expresivo que entende o método como 
algo obxectivo dunha forma nova. A 
obxectividade baséase no cuantitativo: tal 
como un método que é medible para unha 
forma allea a el, este intenta abarcala de 
forma categórica�matemática�alcanzable, 
isto sería un encerramento do UN 
pitagórico ata a xeometría do saber como 
unha década formativa e cosmolóxica 
(1+2+3+4= 10) que anda en plena 
búsqueda de satisfacción plena, o que 
chamariamos �������	
�� ���� ���������
���� 	���	�	
�� �� ������� ���� ��� �����
	��
��. A vontade destes órganos 
proliferou demasiado lonxe, e nós 
DECATÁMONOS[1], polo que sabemos que 
é do noso deber queimar a súa ficción 
obxectiva cuantitativa e revalorizala nun 
concepto de “obxectividade cualitativa” ou 
cor entendida�procreadora. 

Ter que “sensitivizar” esta 
manifestación científica en todo o que nos 
rodea e argallar na procura dun trato 
diferente das nosas vicisitudes é o que nos 
queda. 

O que pretendemos é abarcar 
o ������� ��	
�������� ���	#���� de forma 
cualitativa, é dicir, unha focalización 
da ������� 	
������ levada cara o 
entendemento cualitativo, a comprensión 
dos afectos coa educación do ritmo 
vetusto. Esta conquista lévanos a un 
plantexamento onde o humanismo 
romanticista chamaría ��� �����$� . Falta 
de ���$� nos cultivos, insipidez, causa do 
picor, desasosego, unha brecha de cor no 
medio do producto que un “elabora”, a cal 
debe ser rechea por un licor ou fragancia 
que chamaremos %�
���� só como exemplo 
dunha dimensión musical do proceso do 
Croma e a Música, nun proceso que se dá 
de forma chea de cores situado no plano 
rítmico �A encantación ven precedida pola 
música, que é un axente, neste caso, 
patóxeno para transformación líquida do 
poder. Entréganos grandes pecados de 
vertixinoso umbral insuperable por 
ninguén máis que un Deus: Blues, Swing, 
Soul,  ramallos  do  perfume  perigoso  que  

 
 

 
crea toda esta Urdimbre de músicas que 
contaminan as nosas mentes. 

Máis alá da nosa 
“ontomusicalidade” que nos di:  despois de 
convivir cun panorama de músicas e 
relacións contextuais gardiás do noso 
espíritu orxiástico, debemos ser bos 
cidadás para evitar ao ser pecaminoso e 
irredento; queremos falar das cores que 
nos pintan os sons. As entonacións e as 
melodías son dun valor extrahumano que 
percorre unha gama de cores provocadas 
máis lonxe da teoría do prisma dual de 
Newton e moito máis afastado de toda 
“primicia primiciosa” que nos poda 
entregar o coñecemento “do fixable”, chega 
aló onde de verdade queremos ficar, onde 
reunirnos co noso &����� ��� para contarlle 
todo o que non cura a nosa enfermidade, 
sí, aló, é dicir, no divino e no trascendental 
�das cores como iniciativa ao crear infindo. 
Onde as raíces retornan, onde o 
nacemento e o perecer regresan de forma 
xusta, por orde natural como diría 
Anaximandro: “os mundos nacen do 
indefinido e nel convértense ao perecer”. 
As cores dan un sentido aproximado á 
realidade, ás cousas, en cambio, na escena 
do pensamento do espéctaculo interno 
musical non hai cor nin fluxo definido, 
senón o éxtase e revelación froito da 
inspiración creada por libacións da 
virtude. 

Isto é un facer como andanza, 
como percorrido da brecha, do desgarro, 
alertador para a ferida matemática da 
música. O facelo é unha artesanía de 
práctica sen provocación, de intención sen 
petición, de feito sen ordes. As cores 
quizais sexan meras copias do panorama 
observado na éxtase, quizais unha mezcla, 
quizais sexan realmente, quizais de 
ningunha forma… son novas formas de 
falar ������ 	'������� revalorizar, 
manipular, refacer, requentar, ou 
probablemente de forma simple: unha 
forma de mutar e transformar a música 
obxectiva (orde) cualitativa 
(afecto/pensamento), cara á revelación do 
tan “hermeneutizado musical” ������� �
 

Mon Búa Soneira 
 

[1] Dende dentro puidemos ser capaces de 
encontrar a saída. Só encontrar, só 
decatar: por iso.
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 Despois de escoitar os ecos de cor 
que se transmiten nas anteriores 
especulacións sobre o chamado Croma, 
pode ser moi probable que exista unha falta 
de claridade, de brillo, de nitidez apropiada 
a esta imaxe cromática que albisca a nosa 
perspectiva do intelixible, do que 
entendemos por Croma. Queremos 
primeiramente, que saibades que o Croma 
non é un material, nin unha cor en simple 
estado, senón un encontro entre a persoa e 
a forza sensorial/pensamento (creadora de 
abstracción e desorientación) que a cor 
impulsa, é dicir, unha situación moi 
habitual que se da nunha “conciencia” moi 
pouco común. Unha situación que é en sí 
mesma o percorrido dun tempo inagotable 
en contacto cun espazo libre de imaxe�son 
que se enche de “pigmento en�rizomante”, 
que nos rodea constantemente. Nunha 
conciencia�sensorial�deliberante�mutante�
abstracta�transformadora furullada de 
intención ilusoria, na cal, seguindo ao 
tópico existencialista*, non se derrumba na 
desesperación, porque se vincula cara a 
creación e a invención� *isto sería a 
relación de máis preto entre arte e moral 
(“sartreanamente”). 

Por unha parte temos o espazo no 
que a cor tal e como a coñecemos se 
establece, dáse de forma explícita, podería 
decirse que no seu estado máis natural, 
“cromatismo” tal e como nos é recoñecido 
xeralmente; e por outra, temos un aparello 
mental que foi chamado ata aquí de 
diversas formas e que agora intentaremos 
clarexar. Na deliberación primeira 
atopámonos cunha frase na que se fala de 
tal “conciencia” transformadora como 
abstracción: 

(������ )
�� ��� ������ ��� ����
���������������� ���$�� ��� ���������$��
���	#���� � &� ��������������� ��� �*�� ��	��
������$��������$+����������������	�������������
�
���� 
���� ����������$�� ������ ����� ��
������+��������������  

Como non falamos de 
sensorialidade, entón aseméllase máis ao 
termo conciencia, artefacto mental de 
abstracción (como deliberante), ou como 
nos gusta máis chamar mutante e 
transformadora. O que sucede é que non 
falamos dun aparello racional nin empírico, 
no seu sentido máis usual�funcional�
analítico e utilitario, senón que falamos 
dunha ferramenta que leva as percepcións 
materiais a un lugar de sorpresa e do 
espertar asombroso “do letargo máis 
profundo”. Falamos dun arma inxeniosa 
que pode facer cun individuo algo 
semellante a un báquico proceso orxiástico 
de satisfacción, de algo divinamente 
transformador, e capacitado para cambiar 
as cousas, mutar. Pode quitar a pel dunha 
nécora e transformala noutra, mudar a 
casca de forma especulativa cara o outro 
lado da, chamémoslle conciencia (como 
artefacto mental mutante�creador�inventor�
transformador), ou chamemóslle por outra 
parte, pero na mesma situación�proceso, 
sensorialidade (como artefacto mental 
mutante�creador�inventor�transformador). 

Vedes? Non hai división, trátase do 
mesmo, non hai causa nin efecto�suxeito 
nin predicado, é dicir, tampouco 
xustaposición dos contidos transformantes, 
o único que hai é iso que deciamos no texto 
anterior como amalgama que une ambas 
cousas e que busca ser 
entendemento/comprensión�
cualitativo/afectual: 

,� )
�� ��������	��� �� �������� ��
������� ��	
�������� ���	#����� ��� ���	��
�
����������� �� ������� 
���� ����������$�� ���
�������	
������ ���������������������	�����
�
���������������	������$�������������  

Aquí é onde queremos que se 
distingan o sensorial do especulativo co 
encontro cromático (as cales son todo un 
mesmo artefacto� non técnico, por suposto; 
non por separado), pois tratamos por unha 
parte o entendemento cualitativo, e noutra 
a comprensión dos afectos. O 
entendemento do cualitativo, neste caso a 
cualidade é a cor, e a comprensión dos 
afectos, tales como sensacións emotivas 
creadas polo encontro do Croma (“proceso 
xeral” de todo pensamento que estamos a 
deliberar). 



�

�

�

 
 

 

Esta escisión, repito que é de forza 
feble e/ou imposible, pois o saber é todo 
un, para �� �$	� da cuestión, tamén. 
Incluso no procesamento máis complexo 
da psicoloxía cromática, todo se ve 
vencellado a unha mezcla imposible, e 
consonante en amalgamas cromáticas�
sensoriais e racionais: exposto todo, por 
suposto, a unha situación de encontro coa 
cor máis diminuta, sinxela e material. 

De calquera maneira, non estamos 
a tratar procesos básicos perceptivos, nin 
fundamentos introductorios sobre a 
psicoloxía máis científica e moderna 
esperada, pois falamos coma “uns seres 
calquera” que se invaden a sí mesmos de 
linguaxes descoñecidas e impropias. Non 
andamos na procura dun embrión posible 
de criaturizar como τελος , máis ben 
infindo de toda esta materia clara e precisa 
que a institución nos plantexa, a cal nós 
non detestamos nin abandonamos, 
simplemente non nos consideramos dun 
lugar fixo �lanzámonos ao ������. O 
embrión é un proceso inacabable. Só 
creemos que se pode tratar a linguaxe 
dende enfoques máis comunais que 
teóricos, e máis divulgativos que prácticos; 
todo isto no sentido do artefacto mental 
que se dá no proceso do Croma, como 
exemplo claro a un conxunto de 
argallamentos abstracto�mutantes pero 
non clarexadamente académico�teórico�
prácticos. 

Tamén sabemos que estas formas 
de falar, de encontrarse co coñecemento 
das cousas, e atreverse a contalas a todos 
vostedes é algo publicitario, cara un 
público; e como non, nada novo, nin 
innovador, nin rupturista, nin 
reencarnador, simplemente algo de xente 
sen identidade que por sentirse tan 
atrafegado neste espazo de locucións 
verbais sen sentido ningún, máis que un 
máis �que para nós éo todo, intenta mollar 
a “palleta” no tinteiro máis sensual e 
provocativo (non no sentido rebelde, senón 
erótico). 

Deixándonos de inclinacións ao 
público, e ao marxe da temática que nos 
define; dixemos que o Croma pode ocurrir 
agora mesmo, digo de forma habitual, 
espallarse tan rápidamente que nos deixe 
perplexos ante nós (implícitamente) e o 
espazo cromático (explícitamente), 
pasando por un espectáculo de fusión 
sensorio�especulativo�abstracto�mutante 
(todo o que se dixo na parte anterior 
aludida) que nos axuda a comprender todo 
este susto sorpresivo de fliparse coa cor 
máis diminuta do fogar de niguén que nos 
rodea, ao carón dese retorno posible ao 
que volvería a ser a chegada do Croma 
seguinte e que pode ocurrir mesmo agora. 
 

Mon Búa Soneira 
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F. Nietzsche 
 

Aos poucos meses de vida comezas a 
descubrila, a recoñecer ás persoas, a voz da 
túa nai, o seu cheirume; pouco a pouco vas 
medrando, comezas a dar os teus primeiros 
pasos, as túas primeiras palabras, comezas a 
saber o que está ben e o que está mal, a 
seleccionar os teus amigos, a túa forma de 
vestir… Vas coñecendo pouco a pouco e 
adaptándote ao teu entorno. 

E é que o home fórmase en contacto 
coa vida, en función das súas necesidades 
aprende unhas cousas, e segundo van 
xurdindo novas intrigas vai aprendendo 
outras novas. Ao mesmo tempo vamos 
xerando a nosa imaxe. Ao longo da nosa 
vida, a publicidade, os amigos, os 
compañeiros de traballo… son os que nos 
fan querer as cousas, apetecelas. Aquí é 
onde podemos ver a existencia da vontade,  
todo é vontade de poder, esta dáse en todo, 
pertence a todo, preséntase como un todo. 

Nietzsche desafiaba á humanidade a 
pensar por sí mesma, a estar disposto e 
poder, atreverse a pensar cousas novas e a 
cuestionar. Só así encontrarías o propio 
camiño. Aprender a equivocarnos, aprender 
a errar, saber sobrepoñerse dos duros golpes 
que moitas veces te ocasiona a vida. 

Durante séculos, o mundo dionisíaco 
ou sensible permaneceu oculto como 
consecuencia dunha moral de escravos 
incapaz de afrontar ese lado tráxico e que 
requería dun mundo suprasensible; pero 
cando se nos anunciou a morte de Deus, 
como unha destrución desa moral de rabaño, 
cando xa non é Deus o que importa senón o 
home; é nese intre cando nos decatamos de 
que temos que facer fronte ao sensible, 
convertir os nosos valores. Isto conseguirano 
os homes de vontade leonina, os que rexeiten 
o supramundo; os que o neguen soportarán 

o peso mais pesado coma un camelo 
que ronda polo cálido deserto sen 
preocupacións. 

Pero ante a nada que é o que 
nos queda? A vontade de poder, de 
superación, de esforzo; amar o pracer 
pero tamén a dor, ou o que é o mesmo, 
o apolíneo e o dionisíaco, non 
conformarse só con vivir senón sempre 
querer máis, como ese rapaz pequeno 
do que nos fala Nietzsche, que constrúe 
castelos de area que o mar desfai, pero 
non lle dá importancia, xa que el os 
quererá facer sempre. 

Pero esta vontade non é 
soamente unha cuestión sobre o poder, 
tamén sobre o “ti debes” que impulsa a 
querenza; nós, ante o ���
	�����, ese 
estado de asombro ante a existencia do 
mundo, debemos vernos impulsados a 
superarnos constantemente, debemos 
querer ir máis alá, coñecer o 
descoñecido, saber todo o permitido e 
non tan permitido, para así superarnos 
a nós mesmos, mellorarnos; non tendo 
en conta o que os demais pensan ou 
din de ti, se es un “flipao”, “un friki” ou 
un “ser paranormal”, senón 
procurando vivir tal que se tiveras que 
vivir de novo infinidade de veces a túa 
vida, estiveras feliz de volver a facelo. 
Valorando e amando o feito por un. 

Querer é poder, polo tanto o que 
non pode logo tampouco quere. Eu 
quero sentir ese momento no que, tal e 
como se nos dicía na deliberación 
primeira, unha sorpresa reaccionaria 
plántase diante dun e non sabe que ten 
que facer polo pasmado que a cor dese 
corpo o deixa; querer saber de que cor 
son as cousas, a procura dese croma, e 
quedar desalentado como un susto na 
infancia.  
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Cinema Paradiso 
 

Vanessa Toba Mariño  
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A través dos seus escritos, o medio 
Tiqqun_Comité Invisible repite un xesto 
práctico que ten vocación de 
singularidade. Chámase á aceptación 
dunha tarefa común, neste caso, a tomar 
unha decisión no 	���� dunha situación 
que é un campo de batalla, a saber: o das 
denominacións e o imperialismo estético 
que a sociedade occidental exerce sobre 
elas. Para poder escoitar, ha de coñecerse 
a arte que nos permite habérnolas co 
perigo singular que tal determinación 
supón e que nada ten que ver coa vocación 
de universalidade e neutralidade dos que 
din ����
����. Estes manexan unha 
antropoloxía que só merece ser destruída. 
Unha antropoloxía que deu lugar a un 
afecto patolóxico pola propia forma de ser, 
a unha hipertrofia da pulsión de 
autoconservación, a un liberalismo 
existencial, a unha sobreabundancia de 
estratexias para a xestión do risco; en fin, 
a un deserto poblado de pequenos ‘eus’, de 
pequenas empresas ou, o que é o mesmo, 
á tiranía do recoñecemento. 

A disolución consumada entre 
estado e sociedade, entre cidadán e policía 
que opera en Occidente dá lugar a estes 
textos dogmáticos e cheos dunha rabia 
asfixiante que lle falan a un ser singular, 
tan singular que é ���)
��� e non o Home. 
Libros que chaman como o fai un lugar ou 
un amigo e que requiren 
irremediablemente unha disposición do 
noso movemento, seica o de facer algo 
xuntos, o de pór á disposición do uso 
común as nosas potencias prácticas, xa 
sexa camiñar, escribir ou degolar un 
animal para a cea. Algo práctico, mais non 
algo útil necesariamente. Por esta razón, 
aqueles que aínda porten esa potencia non 
poderán quedar indiferentes. Fronte a eles, 
os que non teñen oídos para un acorde de 
fondo que di: A existencia non é 
capitalista. 

En efecto, a textura de obras 
como !���*�� ���� %���	, /�����
��$�� �� ���
�
����� �����, A�� ���
������$�� )
��
����� ou A��	�	�����, é o resultado de 
facer resoar ese acorde agora mesmo 
aludido. Atopámonos  ante  algo  así  como  
 

 
unha música escrita para o uso dos que 
teñen unha predisposición afectiva a 
deixarse tocar por ela. Aqueles para os que 
recobrar o sensible é moito máis que un 
capricho e, por iso, portan a evidencia de 
que a quebra que hai que rebentar é a da 
política clásica. Os seus rituais e o seu 
pequeno mundo, o inimigo dun discurso 
cuxa aburrida melodía di: Non vivirás 
como pensas. 

Ante eles, os nenos perdidos que 
non teñen caprichos, senón desexos. 
Desexos de forma, de comunidade, de 
lentitude, de alegría e mundos. Todos eles 
por inventar. 

Os que din ����
����, os que non 
poden entender os infinitos atributos do 
real, da carne e os ósos que aquí se 
nomean, tan só percibirán hostilidade nesa 
secesión na que se busca habitar. A cera 
dos seus oídos ten forma de mercancía, de 
electrodo simbólico que os converte en 
colaboradores dunha realidade ata tal 
punto hostil, que os converteu en xestores 
dunha angustia que só serve para non 
sucumbir a esta atenuada dependencia, a 
unha definición de liberdade que equipara 
desexo e capricho. 

Tiqqun_Comité invisible realiza 
unha ‘teoloxía negativa’ para a que o mal 
consiste na suposta evidencia de que o 
tempo dos heroes pasou e dá por sentado o 
enterro definitivo de toda forma de 
heroísmo. En suma, o enterro definitivo 
das forzas esenciais que nos atan ao que 
precisamente o Imperio separa, grazas ao 
seu monopolio dos nomes. Xa non existen 
as palabras, nin a casa, nin os amigos: 
Que ten que ver a vida co turismo, coa 
esquerda e co liberalismo existencial? 
Pregúntanse. A vida mortal nada sabe de 
espectáculos, parecen contestar. Que 
mágoa esquecer que o heroe é o máis 
escuro e sinxelo dos homes, que é 
indiferente ao recoñecemento e envexa, tan 
propios deste deserto. 

Fartos xa de depresión e 
encarnando a serenidade que ofrece a 
urxencia, os nenos perdidos asumen que 
todo está por construír. A vida mesma está 
por construír e nun lugar sinalado: alí 
onde o Imperio tan só ve crise, alí onde o 
querer vivir é algo criminal.
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Asistimos á presentación dun 
comunismo negativo que consiste en 
habitar a greta aberta pola metafísica, 
greta que o Imperio perpetúa a través do 
biopoder e o espectáculo. Un movemento 
que trata de partir, de iniciar un camiño 
máis próximo aos andares do campesiño 
que ao paseo cálido do cidadán nas 
horas de lecer, imbuído dunha 
tolerancia de chalé encostado. Dínnos 
que hai que suturar unha separación 
horadando a separación mesma. Como 
estranxeiros do seu tempo para os que 
os lugares son un momento de mundo e, 
precisamente por iso, existen alí onde 
habitan. Escoitamos os pasos dun 
camiñar que chama a unha ética da 
verdade, unha nova forma de costume 
que pasa por iniciar unha educación 
sentimental, tan sinxela e brutal 
como ��������� � ���� ��� �����. Se 
nesta música hai un refrán, di: Entrar 
en razón non significa atenuar o 
sensible. 

Non haberá oídos para a 
hostilidade dun vento pasado onte á 
noite. 

Chamamento, pois, a eses que 
vagan nas ruínas dunha civilización xa 
pasada, que se derruba en aullidos de 
acabamento e aí, na aresta desa greta 
que sempre está por inventar, irrompe 
con xestos que van cargados da unión 
de palabras e cousas, actos e 
pensamento. Xestos que están preto da 
necesidade   da   materia   e    lonxe    da  

 
esquerda coñecida e a súa conciencia�
metástasis dun desastre que consiste en vivir 
coma se non  estivésemos  no  mundo. 

Nada de folclore contestatario, 
perfectamente integrado ��� policía que axexa 
fóra e �� policía que axexa dentro. A situación 
consiste en facerse cargo do conxunto de 
fluxos que a atravesan. Por iso non hai présa, 
senón que o urxente da situación libera. 

Alúdese, polo tanto, a unha certa 
serenidade estoica que asume sen condicións 
un grao de intimidade tal co deserto e a 
catástrofe, que non hai dúbida de que todo 
está por construír. En común. E se existe 
algunha propiedade, será a dos vínculos que 
nos atan ao mundo e que o Estado vén 
arruinando desde a súa orixe. Algo me será 
propio na medida en que pertence ao dominio 
dos meus usos. E isto non pode ter lugar na 
tenue luz do fogar climatizado onde, como 
máximo, as cousas apetecen. 

Se hai unha autonomía será a dos 
vínculos coa materia. 

Se hai unha liberdade, a asunción das 
determinaciones que nos atravesan a cada 
pouco, en cada lugar. 

E, se existe unha política, será moi 
probablemente un neospinozismo, un 
monismo que nada sabe do confort da 
separación, de discursos que pensan o mundo 
sen min e a min sen o mundo. Un pensamento 
animal no que as vellas dualidades sexan 
seladas de novo. 
 

Javier Turnes
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Tempo hai que o señor Descartes 

falou do “penso logo existo”, e dende entón 
moitas cousas pasaron, alomenos en 
filosofía. Quero dicir: pasaron cousas, 
pensáronse cousas, deu Descartes que 
pensar (e qué pensar)… Mais, temos 
analizada verdadeiramente a súa posición, 
as implicacións desta famosa afirmación, 
deste principio, deste viraxe filosófico, 
deste paradigma que supón a súa 
fórmula? Penso, logo existo… 

En principio dicimos: o 
pensamento vincúlase á existencia; e polo 
mero feito de pensar, existo, é dicir, existe 
algo que pensa, unha sub�stancia que 
pensa, existe (ex�siste) o suxeito, se dirá 
despois. Mais, que quere dicir con 
precisión isto? 

Eu arrisco: quere dicir algo así 
como que o suxeito, ou ese algo que 
pensa, está fóra de si; é dicir, existe, ex�
siste, ou fóra�está… 

Quero dicir, dende esta famosa 
locución cartesiana, as críticas á mesma 
vén do lado do suxeito da fórmula: porque 
o penso logo existo implica a existencia 
dun suxeito e non a existencia doutra 
cousa? Por exemplo, o fenómeno, o 
correlato é o que existe, que é a posición 
da fenomenoloxía, que como sabemos é 
unha das alternativas máis claras da 
tradición ao paradigma moderno�
cartesiano de coñecemento. Para a 
fenomenoloxía, non podemos afirmar tan 
só un polo intencional no proceso do 
pensar, no proceso de pensamento, senón 
que primeiro, orixinariamente, 
ontoloxicamente… existe o correlato, e as 
esencias, as ideas, os fenómenos, que 
nese correlato se dan. Que é o que existe? 
Existen eses correlatos, é dicir; ex�sisten… 
Mais sobre o que eu quero chamar agora a 
atención: a outra parte da locución: 
aquela que pivota sobre a existencia, máis 
que sobre o suxeito ou o correlato que 
existe. Esa é xa outra discusión. O tema 
está en que o presuposto dominante en 
ámbolos dous casos é a ex�sistencia 
digamos que como paradigma absoluto do 
estar (�sistir). Non pode ser isto doutra 
maneira? 

Imos entón coa crítica de Nietzsche 
e en xeral a crítica decimonónica e 

romántica ao paradigma cartesiano1. 
Critícase en xeral que se refire a unha 
razón demasiado optimista, que soamente 
se posiciona no claro do pensar, que exclúe 
o escuro: a paixón, o sentimento, o 
afecto… que todo isto existe, poderiamos 
dicir, ou incluso, que existe un Espírito, 
para os románticos e idealistas, que é 
intermedio a suxeito e obxecto, que é 
histórico, natural… que comprende a 
diferenza… Vale, habería moito que dicir, 
mais en todo caso, o que se debate, o que 
se pensa e se discute é sempre dentro do 
paradigma da existencia, e a través del, 
discútese a diferenza suxeito�obxecto, 
incluso no século XX, en torno ao 
problema do coñecemento. 

Mais, non hai nada alén do 
paradigma da existencia, non é esa en si 
mesma unha cerrazón da que cabe saír, 
fóra da cal agardan novas comprensións, 
sentidos, posibilidades, potencialidades…? 
Ás veces, como sabemos, son estas 
pequenas fronteiras, estes pequenos 
detalles, os máis difíciles de salvar. 

Vexamos: cando Heidegger lle fai a 
crítica a Nietzsche, crítica paradigmática e 
suxerente onde as haxa… dinos que o 
problema de Nietzsche é que permanece 
dentro aínda do horizonte da metafísica, 
que pensa aínda o ser como ente, ao 
pensar a posibilidade da destrución dese 
ser… digamos que permanece no horizonte 
nihilista que el mesmo quere rexeitar e 
polo tanto non é capaz de pensar o ser… 
Pois ben, ata que punto isto é certo? Ata 
que punto ten Heidegger unha alternativa? 
Certamente hai en Nietzsche digamos que 
secuelas paradigmáticas da modernidade, 
hai expresións e momentos nos que 
Nietzsche parece que chega a entificar esa 
forza da natureza ou do cosmos, mediante 
a vontade de poder e o eterno retorno, 
quedando desta maneira dentro dunha 
concepción pechada do ente, unha 
concepción aínda obxectual do fenómeno, 
que polo tanto non pode liberar o 
verdadeiro horizonte aberto da existencia 
tal como o entende Heidegger a partir do 
correlato fenomenolóxico como base da 
ontoloxía… Pois certamente desde 
Heidegger parece que o que cabe pensar 
como problema fundamental da filosofía e 
do pensar, é a ontoloxía. Agora ben, en que 
sentido vai a resposta�proposta de 
Heidegger? Cando Heidegger pensa tanto 
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sobre o ser e o ente, é dicir, sobre a 
diferenza ontolóxica, así como a diferenza 
entre suxeito e dasein, o seu afanado 
discurso de que a comprensión do dasein 
non pode ser unha antropoloxía, non pode 
basearse en categorías ao uso, nunha 
dimensión físico�nominal, senón que ten 
que ir a un plan transcendental do 
aberto… Cando fai todo isto, Heidegger 
non deixa de estar a pelexarse aínda coa 
diferenza suxeito�obxecto. Certamente, 
quere levar os dous a outro ámbito, a un 
ámbito máis orixinario no que se inclúan, 
nunha dimensión nova do tempo; ben… 
máis non sae do paradigma, do ámbito da 
existencia, da ex�sistencia, a 
ex(fóra)sistencia. 

Quero dicir, Heidegger segue 
pensando a ontoloxía como un estar�fóra: 
das cousas, das partículas quizais (como 
moito!) arroxadas, abandonadas, ao 
intemperie do estar, sen máis. Mais ese 
estar é sempre un fóra, é unha ex�
sistencia, o cal, quizais cómpre pensar 
doutra maneira. 

As cousas, non soamente cabe que 
ex�sistan, é dicir, que estean fóra, senón 
que tamén cabe que in�sistan, que sub�
sistan, que re�sistan, que con�sistan… 
(como veremos). Por que soamente 
podemos estar�fóra? É esta a única e 
principal maneira do ESTAR? Non cabe un 
estar doutra maneira que non sexa o fóra? 
Non é ese o verdadeiro presuposto 
paradigmático da tradición moderna? A 
existencia: como paradigma ex�cluínte do 
que é, do que está. Como presuposto que 
corta o ontolóxico nun illamento de si 
mesmo, do seu poder, da súa potencia, do 
seu devir. Presuposto que racha o tránsito 
que vai do interno ao externo, da potencia 
ao acto, e polo tanto nega toda 
posibilidade de ex�presión do virtual, do 
poder, do real… 

Quen, baixo o meu punto de vista, 
comezaron a reformular este paradigma 
da existencia foron os filósofos franceses 
do século XX. En especial Foucault, 
Deleuze, Blanchot… Estes fan unha 
lectura de Nietzsche a través de Heidegger, 
quero dicir, a pesar de Heidegger,     
prescindindo de Heidegger… pois 
certamente, podemos atopar en Nietzsche, 
a pesares das súas débedas coa tradición 
que se centra no ente (tese de Heidegger)  

 

 
un Nietzsche que dá sen embargo outro 
sentido e outro valor á ex�sistencia, e polo 
tanto ao estar�no�mundo. Este estar pasa 
a ser en Nietzsche intensivo (“canta 
verdade sodes capaces de soportar?”), o 
estar pasa a ser algo que se soporta e que 
se forma en relación a si mesmo, algo que 
retorna incluso (eterno retorno), onde ten 
máis importancia o poder (a vontade de 
poder) que o propio ser en acto. A 
existencia en Nietzsche pasa a ser unha in�
sistencia e unha sub�sistencia: Porque do 
que se trata na vida é de “aumentar e 
conservar a vontade de poder”2, no eterno 
retorno dos tempos; é dicir, nun tempo que 
non ten xa referencia externa, senón un 
volver entorno a si mesmo. 

E isto xa o di Deleuze: o importante 
para Nietzsche é o sentido e o valor, que 
veñen caracterizados pola insistencia e a 
subsistencia. “O sentido é aquilo que 
insiste e subsiste” dinos Deleuze; non é 
algo que exista, que estea fóra, agardando, 
separado… En xeral, xa Blanchot e 
Foucault reclamaran o pensamento do 
afora sempre en relación cun adentro: non 
podemos entender o afora, a existencia 
heideggeriana, o ser arroxado e libre da 
presión óntica da sociedade, sen un 
adentro tan liberado, tan in�menso, tan 
desestructurado como ese afora. “Un 
adentro máis exterior que todo afora, e un 
afora máis interior que todo adentro”3 … A 
verdadeira liberación da subxectividade ten 
que pasar para Foucault polo prego dese 
afora, dese estar�fóra, desa existencia á 
que nos remite Heidegger. Cómpre darlle 
unha interioridade á subxectividade, pasar 
a comprendela pola súa potencia, pola súa 
capacidade tecnolóxica4, cómpre derrubar 
a forma�home á que tendemos como 
paradigma externo e situarse na pregunta 
que verdadeiramente nos afecta: “Quen 
podemos ser?”. A disciplina incluso 
estoica, cara un mesmo, o sado�
masoquismo (non como regra senón como 
“índice”), a homosexualidade… Todas 
aquelas prácticas que nos permiten 
reverter os mecanismos de control sociais 
nun arranxo (agencement) propio… é aí a 
verdadeira viraxe da ex�sistencia! é dicir, 
dun estar�no�mundo non controlado por 
nós, des�controlado, dogmático, 
impositivo… ao que se nos somete.
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É dicir, un control do estar, unha 
capacidade�poder sobre o mesmo, pasa 
por rexeitar, sobrepasar, o paradigma 
exclusivo da existencia. Como se aquilo 
que é fora sempre e primeiramente fóra… 
Por que este estraño presuposto? Un 
control e un poder sobre o estar pasa 
entón por comprender que este pode ser 
primeiramente, orixinariamente un estar 
dentro, un estar a pesar de, un volver a 
estar… e todo isto sen referencia a nada! 

Pois… Por que pensamos a 
existencia, o estar�fóra, en si mesmo, sen 
referencia a nada e non facemos o mesmo 
con estas outras maneiras do estar? Por 
exemplo, por que existir non é un estar 
fóra de algo, e admitimos que existimos 
sen máis explicacións, e incluso nos 
fundamentamos niso, nos comprendemos 
así, nos esiximos esa explicación�
argumentación do noso estar no cosmos, 
na vida…? Poderíamos falar da insistencia 
e da subsistencia sen máis, sen referilas a 
nada, en si mesmas, como explicación ou 
implicación do que está, do que é…? A 
pregunta sería entón: que é aquilo que 
insiste, que é aquilo que subsiste, que é 
aquilo que aumenta e conserva a súa 
vontade de poder? A resposta: 
precisamente aquilo que insista ou 
subsista é o que verdadeiramente é e está; 
mentres aquilo que tan só existe, non ten 
senón unha forma de estar degradada, é 
unha sombra, respecto a unha potencia 
que está e se expande ontoloxicamente… 
Digamos que a insistencia e a 
subsistencia (en principio) marcarían, 
definirían… o estar ontolóxico. 

A cuestión pasa polo tanto por 
unha análise gramatical: por que os 
verbos insistir e subsistir son 
preposicionais e non a así o verbo existir? 
Poderiamos falar de insistencia e 
subsistencia sen máis? É dicir, eu insisto, 
e subsisto… sen máis explicacións, sen 
referencia a nada, como unha forma de 
estar en si mesma, como un sentido e un 
valor que lle damos á vida, ao ser… (o 
mesmo pasará coa resistencia e a 
consistencia como imos ver). 

E se ben a insistencia e a 
subsistencia conforman o sentido e o valor 
básico, fundamental e orixinario do estar, 
a re�sistencia conforma, expresa quizais o 
estar xenuíno, en si mesmo. Resistir, 
resistamos. Tamén sen referencia externa. 

Sería posíbel? A resistencia como unha 
maneira de estar no mundo sen que teña 
que estar referida a nada, sen que teña que 
ser un resistir a algo. Resisto: re�sisto; algo 
así como volvo a �sistir, a estar. Estar de 
volta, estar sobre o propio estar, re�sistir… 
Non é esta a crave do eterno retorno? Si, 
efectivamente, a re�sistencia, como un volver 
eternamente. 

A cotío entendemos a resistencia 
como algo pesado, custoso, duro, demasiado 
esixente. Mais a resistencia, como un volver 
sobre o estar, é verdadeiramente lixeiro, 
libre; é quizais a verdadeira proba da 
lixeireza. Pola contra é a ex�sistencia a que 
carga con algo: algo alleo e separado, algo do 
que se separa e polo tanto algo co que ten 
que contar sempre, un referirse sempre a 
outra cousa, que ten que xustificarse, etc. 
Non pasa así verdadeiramente coa re�
sistencia: ela é devir sen finalidade 
obxectual, ou con finalidade inmanente: é a 
dignificación do estar nun continuo volver 
sobre si mesmo. Eu re�sisto: e afirmo o meu 
estar, pois quero que volva eternamente i 
estou nesa mesma volta. Eu volvo sobre o 
estar. 

De feito, a resistencia ten máis que 
ver case co recordo, como xa Platón dixera: 
aprender é recordar… A hermenéutica, a 
memoria como forma fundamental do estar 
e do pensar, son modos de re�sistencia. É 
dicir, dun estar que se basea na volta sobre 
si, que xira en torno a si, mais que cambia 
continuamente ao non ser máis que un 
volver aquilo sobre o que se volta. A 
hermenéutica pecha entón en grande 
medida o afora da existencia (“pechar o 
afora” é fórmula de Foucault) e do pensar, 
pois ao cabo se trata dun pensar, dunha 
comprensión. Pensar algo novo vén sendo 
pensar o antigo, o pasado, e ver de qué 
maneira iso funciona, serve, in�siste e sub�
siste, ten sentido e valor, no presente, cara o 
futuro. E certamente, pasado e futuro se 
confunden neste eixo (AIÓN) do tempo 
(contra o CRONOS lineal)5. A resistencia 
abre e rompe a linealidade do estar, a 
secuencialidade do tempo, e forma un bucle 
ou rizoma sobre o mesmo, de tal maneira 
que unha verticalidade in�mensa, in�finita 
todo o cubre e desborda. Acontecemento 
absoluto, plena vivencia aberta e 
descarnada que se nos dá a través da 
xenuína re�sistencia, como maneira de abrir 
o tempo en si mesmo e sen referencia, 
quizais como maneira de a�sistir ao tempo…  
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A resistencia (re�sistencia) é o estar no  que  
todo  acontece.  

A resistencia é por tanto a maneira 
de alcanzar o máis lixeiro, o máis 
superficial, a través do máis profundo e 
fondo. Digamos que de tanta fondura e 
profundidade alcanzamos a superficie: pois 
do pesado que é un volver a, da pesadez 
que supón un re�visar, un re�pensar, un re�
cordar… pasamos digamos que depurar a 
ese acto, a facelo correr estritamente en 
torno a si mesmo… facemos del algo xa 
lixeiro, superficial, sen espesor: plan do 
acontecemento sen referencia, lugar 
xenuino dunha ontoloxía emerxente. Na 
verdadeira resistencia o estar é un volver, é 
unha repetición sobre si mesma, sen 
modelo previo, a única variación do devir 
que se corresponde consigo mesma, que 
nunca se degrada, que non anhela nin 
finaliza con nada, senón que eternamente é 
auténtica, pois o que volta, o que trae, é a 
diferenza mesma sobre si: por iso é un 
volver, un retorno, unha repetición6… Na 
verdadeira e estrita resistencia o estar se 
sostén a si mesmo sen referencia externa e 
xe autoxenera ad infinitum, sobre si 
mesmo, sen máis necesidade. Con que 
carga entón a resistencia? Non é o resistir 
algo verdadeiramente libre e lixeiro? O que 
pasa é que ás veces, normalmente, non 
somos quen, non somos capaces de 
soportar tanta in�tensidade, tanta falta de 
exterioridade… Entón existimos, cedemos o 
noso poder e potencia a outra cousa, 
persoa, aparato… 

Poderiamos falar a continuación do 
pensar na resistencia; é dicir, qué tipo de 
pensar a caracteriza ou qué tipo de pensar 
acontece na mesma. Efectivamente este 
pensar ten que ter algo que ver co 
recordar, máis non con calquera recordo. 
Ten que ver cun re�cordar no que se pensa: 
o que se tensa no pensar (o que se corda…) 
é un volver, é dicir, é unha maneira de 
tornar sobre un mesmo, ou darse sobre si 
mesmo rizomático ou en bucle… Agora 
ben, non é un recordar no que haxa un 
traer como fotografías estratificadas e 
pechadas do pasado, impostas ao presente. 
É a diferenciación que xa fai Bergson entre 
diferentes maneiras de recordo: está o 
recordo que impón un correlato pasado ao 
presente, e está outro recordo, o máis 
verdadeiro, no que o pasado se confunde 
co futuro e fan entre os dous un novo 
presente. Pois ao instalarse no recordo, o  

 

 
pasado non chega en principio soamente 
ao presente, senón que pola súa mesma 
forza de retorno: non alcanza tamén ao 
futuro? O que se abre entón entre os dous 
é ese novo presente sen tempo do que 
falamos, a través do cal o re�cordo 
permítenos aprofundar na diferenza en si 
mesma, permítenos concentrarnos 
precisamente naquelo que difire, deixando 
ao marxe o diferido e centrándonos entón 
no devir da diferenza como re�cordo eterno 
sobre si mesmo… Entón, de novo, 
resistimos. 

Agora ben, o re�cordo tamén é 
creación en si mesma. (“Pensar é crear, 
crear é resistir” –dinos Deleuze). Pois se 
recordamos, é dicir, se apretamos, 
tensamos non un correlato de pensamento 
exterior, diferente, senón que apretamos, 
tensamos… o pensar mesmo, a correlación 
mesma… entón re�sistimos. Mais antes 
incluso: creamos, porque calquera outra 
maneira de pensar que non sexa un crear, 
é xa unha maneira de recordar non 
xenuina, é dicir, unha maneira de re�
cordar dogmática e impositiva, que trae 
fotografías estratificadas do pasado ao 
presente, que calca un sobre o outro e 
arruína desta maneira a verdadeira 
liberdade do plan do presente. O recordar, 
autenticamente, ten que ser un crear, e 
viceversa: e soamente sendo estritos con 
cada un dos dous termos podemos chegar 
a unha boa comprensión e 
desenvolvemento dos mesmos. A través do 
re�cordo tensamos o noso estar e soamente 
recordando podemos crear e resistir. 

Fáltanos falar da consistencia. Se 
mediante a insistencia e a subsistencia 
evitamos a existencia e podemos acceder á 
resistencia, a consistencia é o resultado 
final no que é posíbel que cada cousa se 
axuste a si mesma e poida seguir 
resistindo. É dicir, a in�sistencia e a sub�
sistencia posibilitan a re�sistencia, a cal a 
súa vez, é verdadeiramente e estritamente 
tal, na medida en que poida con�sistir, é 
dicir, darse a si mesma espazo, plan(o), 
superficie, variación, diferenza… É dicir, 
mediante a consistencia a resistencia 
alberga o con, a relación, a multiplicidade 
horizontal, a posición. Non cabe falar 
dunha resistencia illada, solitaria, un 
pouco ao modo zen�oriental (con todos os 
respetos pola técnica, non tanto como 
finalidade en si…) senón que toda 
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resistencia ten que ser solidaria, en 
relación con, para ser con�sistente. Non 
cabe unha resistencia eu só, estratificada 
nun suxeito, sen espazo para a variación, a 
diferenza, a contaminación da identidade… 
pois nese caso o estar do resistir 
estratifícase na identidade do suxeito… 
Pola contra, a través da con�sistencia, o 
estar do re�sistir adquire relación, 
comunidade nova, non xerárquica, que se 
relaciona cos outros puntos re�sistentes, 
entre os que se forma verdadeiramente un 
estar�con horizontal, non xerárquico, 
comunidade nova, comunidade sen 
comunidade… Precisamente, porque o que 
une a esta comunidade é un mutuo re�
sistir sen oposición; é dicir, non re�sisten a 
nada, non se opoñen a nada, non se 
diferencian doutra clase nin albergan no 
seu interior outra clase, pois a súa re�
sistencia é un volver sobre si mesmo do 
estar, e non máis… 
 

ESQUEMA: 
 

Como vemos no esquema, in�
sistencia e sub�sistencia permiten a 
resistencia, a cal se posibilir¡ta, 
desenvólvese, etc. a través da consistencia, 
é dicir, a relación solidaria con outros 
puntos resistentes. Agora ben, ao mesmo 
tempo, esa relación da consistencia, é o que 
permite a cada punto resistente 
diferenciarse; na relatividade na que entra; 
quizais mellor: posicionarse. Desta 
maneira, é a través da consistencia que 
tamén podemos dicir, que cada punto re�
sistente atopa a mesmedade sobre a que 
ten que volver (re) a estar; polo tanto, atopa 
a mesmedade, o índice, a potencia sobre a 
que devén o rizoma ou bucle da re�
sistencia. Dito con outras palabras: a 
través da relación�con da consistencia, 
cada punto re�sistente sabe como in�sistir e 
sub�sistir de novo, sabe qué  é   aquelo  que 
 
 

 
in�siste e sub�siste, atopa un para�si, sen 
que isto lle faga saírse fóra do proceso, 
“transcendentalizalo”, referilo a un ego�
suxeito, etc. 
 
1. En La voluntad de poder aforismo 479, 
Nietzsche xa acusa a Descartes de querer 
entificar o pensamento, é dicir, o 
propósito de darlle unha existencia en si, 
fronte a un modo de ser aparencial deste 
pensamento, que Descartes rexeita. 
Efectivamente, se o pensar non fose algo 
ex�istente, senón algo máis ben in�
sistente e sub�sistente (re�sistente, con�
sistente, etc.) non tería entidade e 
acabado que se suxire durante a 
modernidade. 
2. En La voluntad de poder Nietzsche 
dinos: “Que é o bo? Todo aquilo que 
conserva e aumenta a nosa vontade de 
poder”, contra un ben ou mal en si. 
Ademais é característico o seu 
enfrontamento a Spinoza e ao seu 
conatus. Digamos que para Nietzsche o 
conatus de Spinoza quédase soamente na 
sub�sistencia, na perseveranza, mentres 
el reclama unha forza que vaia alén… 
3. Ver por exemplo o capítulo “Los 
pliegues o el adentro del pensamiento 
(subjetivación)” En Deleuze, Foucault. 
Paidós 1987. 
4. Foucault, Tecnologías del yo. Paidós 
1990. 
5. Ver Deleuze, Lógica del sentido 
vixesimoterceira serie “del Aión”, Paidós 
1969. 
6. En relación coa lectura maxistral que 
fai Gilles Deleuze do eterno retorno en 
Diferenza e repetición, Paidós 1968: “É o 
idéntico que se dá no diferente, a 
semellanza que se dá na pura 
disparidade, o igual que só se dá no 
desigual, a proximidade de todas as 
distancias…” páx. 361 
 

Man Hauser

�
�

�

�

���� ����
 



�

�

�

 
 

 

�����!����
�������������� 

 
Para poder falarmos cun chisco 

máis de propiedade ao respecto do 
acontecemento –temática hoxe en día moi 
común– quizais sexa importante reflexionar 
sobre a articulación dunha concepción do 
tempo que asuma que fóra da metafísica 
non se pode desenvolver outro concepto 
que non sexa o lido e producido a partir da 
presenza, pero que no seu rastrexo 
metafísico produza algún tipo de marca ou 
desprazamento que poida dar lugar a 
pensar nun movemento que escape da 
presenza e da tiranía que o presente e a 
substancia impuxeron ao longo da historia 
da filosofía. E para iso, primeiro debemos 
ler a primeira configuración rigorosa deste –
que segundo Heidegger se mantivo 
invariábel até Hegel– e que é a formulación 
de Aristóteles. Con isto evidentemente non 
pretendemos chegar a ningunha conclusión 
ao respecto, pois non é este o lugar para 
facelo, senón soamente intentar entender 
que leva consigo o cuasi�axioma do "tempo 
alén da presenza", tan manido na 
deconstrución e que asume así mesmo o 
&��� deleuziano. 

A aporía do tempo tal como a 
formula Aristóteles na 7*���� formula a 
imposibilidade de clasificalo nin entre 
aquilo que é nin entre aquilo que non é: 

De entrada, deberiamos partir de 
que a concepción do tempo que se manexa 
na Grecia de Aristóteles é a do continuo 
divisíbel –polo tanto divisíbel en partes– 
pero, di Aristóteles, ningunha das súas 
partes "é" 1. Á súa vez o punto clave dende 
o que se analiza o tempo e que pasará como 
a punta de lanza da análise –e o cadeado 
que pechará toda aproximación a este– é o 
do "agora". Pero segundo Aristóteles o agora 
non é unha parte do tempo senón o límite 
entre partes, e polo tanto o tempo non é 
divisíbel en ������. Que sexa límite, non  

 

                                                 
1 ARISTÓTELES: 7*����. A�����/B. trad. cast. de Guillermo R. de 
Echandía. Madrid, Gredos, 1995, 218a6. 
2 Cfr. ,� ���� �219a10�30. 
3 En 222a25 Aristóteles di: «”Algunha vez” significa un tempo 
determinado con respecto ao agora no primeiro sentido, como 
“algunha vez” tomouse Troia ou “algunha vez” haberá un 
diluvio». Tamén en Met.1074b1�13  fálase de destruccións 
cíclicas de civilizacións, e Platón no Timeo (22c) nomea 
diluvios pasados e futuros, cfr. tamén BENVENISTE: &���. 
B.S.L. XXXI, 1937, pp. 103 e ss. 
 

 
 
obstante, implica que se dá á vez como o 
que xa non é e como o que non é aínda. E 
nese sentido é unha determinación, 
determina ao tempo e, polo tanto, divídeo. 
Este carácter especial do agora será o que 
leve da man unha concepción substancial 
do suxeito que percibe este consigo 
invariabelmente. 

Véndoo dende este punto, o agora 
que divide o tempo sería sempre o mesmo, 
entre o pasado e o futuro, e marcaría 
precisamente a súa continuidade. Por iso 
Aristóteles utiliza a analoxía e realiza unha 
correspondencia estrutural entre 
movemento�magnitude e tempo�
movemento2. 

Tanto na magnitude coma no 
movemento ou o tempo sempre hai un 
antes e un despois (de aquí a clásica 
definición do tempo), é dicir, o agora é o 
aspecto do movemento numerado segundo 
o antes e o despois. O tempo sería entón o 
número dese desprazamento e o agora a 
unidade dese número –o agora segue á 
cousa desprazada como o tempo ao 
movemento. De aquí xurdirá así mesmo a 
analoxía asumida pola historia da 
metafísica entre tempo e liña onde unha 
refire a proposicións sucesivas e a outra a 
proposicións simultáneas. 

O cambio sucede no tempo pero 
ambos os dous conceptos non se identifican 
entre si. É dicir, se o tempo é a medida do 
movemento segundo o antes e o despois, 
entre "medida" e "movemento" non hai 
identidade. O número en que consiste a 
medida temporal non se corresponde co 
número en tanto que mera cantidade 
abstracta, que non ten nada de temporal, 
senón co número en tanto que medida do 
movemento segundo o anterior e o 
posterior, é dicir, o tempo non é o número 
senón o aspecto do movemento numerado 
segundo o antes e o despois. Sempre ten un 
antes e un despois, ou o que é o mesmo, 
nunca remata. O movemento é continuo e a 
súa exemplificación circular. 
Aquí habería que recordar que o tempo do 
que se adoita falar na Grecia de Aristóteles 
é o "aeí lambanómenos chronos" –tempo 
"periódico"–, pois crían que existían ciclos 
duns 12.000 anos despois dos cales todo 
volvía repetirse, é dicir, era unha 
concepción circular3.  
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Visto dende este punto, se o agora 

fose unha parte tería duración, unha parte 
anterior e outra posterior, cada unhas das 
cales sería presente. Sería, pois, á vez, 
presente e pasado. É dicir, o agora sería 
sempre o mesmo, pero non pode selo, pois 
se o fose, di Aristóteles, os 
acontecementos de hai 10.000 anos e os 
de agora serían simultáneos, sucederían á 
vez4. 

Pero polo outro lado poderiamos 
ver o agora como a duración mínima e 
indivisíbel de tempo, e o tempo como unha 
sucesión de ������ irrepetíbeis. Así, o 
agora sería sempre distinto: un agora 
seguiría a outro e a outro.... Pero os 
agoras non poden ser sempre distintos 
pois, se o fosen, se houbese un agora 
despois doutro, esta sucesión non sería 
real, pois no transcurso antero�posterior –
entre o xa�non e o aínda�non– existirían 
infinitos agoras, ou o que é o mesmo, 
serían simultáneos, existirían varios á vez, 
ao mesmo tempo. 

Como vemos, todo o misterio se 
condensa no "á vez", na "simultaneidade", 
que en grego se di "ama": 

O que Derrida nos recorda ao 
respecto é que o agora non se asimila ao 
punto, e que a articulación da diferenza 
entre punto e agora está a operar 
continuamente na historia da metafísica 
malia non estar tematizada nela. E esta 
distinción reflicte a articulación da 
diferenza entre espazo e tempo, que foi 
asimilada na metafísica. Así, o "ama" non 
é unha determinación, non é espacial nin 
temporal, senón que é a orixe común do 
tempo e o espazo, é o que di a diada como 
o mínimo. Esa orixe común, ese estar�
xunto é a produción mesma do ser, a 
complicidade do Mesmo e o Outro, o que a 
metafísica asimilará como a articulación 
identidade�diferenza. Di Derrida: 

 
«Como o punto con respecto á liña, 
o agora, se se considera como 
límite (�����) é accidental con 
respecto ao tempo. Non é o tempo, 
senón o seu accidente (cfr. 220a). 
O agora, o presente, non define, 
pois, a esencia do tempo. O tempo 
non é pensado a partir do agora»5. 

                                                 
4 ARISTÓTELES: Op. cit. 218a28. 
5 DERRIDA: “Ousia y grammé”, en Márgenes de la filosofía. trad. cast. 
de Carmen González Marín. Madrid, Cátedra, 1994, p. 96. 

 
O agora, o que dá unidade ao 

número, non pertence a aquilo que 
numera, senón que permanece estraño a 
el, é dicir, é comprendido no sistema das 
oposicións clásicas metafísicas, para 
empezar na de identidade e diferenza 6 , 
fundamental para a formulación histórica 
da metafísica, aínda que para Aristóteles 
sexa a oposición entre potencia e acto a 
que vertebre todo o demais e permita que o 
concepto de tempo vaia irremediabelmente 
unido á predominancia da presenza. Por 
exemplo, Aristóteles afirma que «as cousas 
que son sempre, en tanto que son sempre, 
non son no tempo, xa que non están 
contidas polo tempo, nin o seu ser é 
medido por tempo. Un signo disto é o feito 
de que o tempo non lles afecta, xa que non 
existen no tempo»7 e, do mesmo modo, que 
«é evidente, entón, que todo o que non é 
tampouco é no tempo»8. Así, é a presenza a 
que aparece como medidor único pero 
igualmente permanece fóra�de�si toda 
eternidade ou todo non�ser. 

Pero como isto é algo 
consubstancial á metafísica, Derrida cre 
que non existe un concepto vulgar de 
tempo ao que se lle poida opoñer outro 
máis auténtico ou orixinario –o que fai 
Heidegger– nin que se poida pensar unha 
"caída" do Espírito no tempo dende un 
non�ser ou unha eternidade in�temporal –
como sucede no tópico hegeliano– senón 
como máximo poderiamos pensar unha 
"caída" en xeral, ao estilo da "caída" da 
existencia da que trata "Ser e tempo"9. 

E nesta lectura é onde cristalizan 
dous textos, xuntos e separados ao mesmo 
tempo, o da presenza e o que en "Ser e 
tempo" enténdese que excede a presenza, 
na Grecia máis antiga. Este exceso pode 
facer signo, unha marca alén da 
categorización presenza�ausencia. Por iso 
di Derrida: 

                                                 
6 «O agora é nun sentido o mesmo, noutro non é o mesmo. Pois, en 
tanto que é nun e noutro, o agora é distinto (así supúñamos que era o 
ser do agora), pero cando é o que é agora, é o mesmo». ARISTÓTELES: 
Op. cit. 219b13-15. 
7 Op. cit. 221b4-6. 
8 Op. cit. 221b24. 
9 Isto é o que desenvolve ao longo de “Ousia y grammé”. 
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«O modo de inscrición dunha marca tal no 
texto metafísico é tan impensábel que é  

 
 

necesario describilo como un borrarse da 
marca mesma. A marca prodúcese nel 
como o seu propio borrarse. E pertence 
mesma, furtarse a si mesma o que podería 
mantela en presenza. A marca non é nin 
perceptíbel nin imperceptíbel.  

[...] A marca da diferenza está 
borrada. Se se pensa que a diferenza (é) 
en si mesma outra que a ausencia e a 
presenza, (é) (en si mesma) marca, é a 
marca da marca o que desapareceu no 
esquecemento da diferenza entre o ser e o 
que é»10. 

E así a marca deste borrarse (da 
marca) é o que pertence á presenza e á 
metafísica, é dicir, todas as súas 
determinacións, todos os seus nomes, 
pois será aquilo que intenta apresar (baixo 
a presenza) o que a esta excede. A 
diferenza non pode aparecer como tal na 
lingua. Por iso a escritura ou o texto de 
semellante ���������� iría alén da ���		� 
aristotélica. 

Até aquí o percorrido de Derrida... 
O que segue Deleuze é diferente pero sae 
do mesmo punto, a saber, a distinción 
entre dous tipos distintos de 
temporalidade que son asumidos en 
Grecia: 

No caso de Aristóteles, este fala de 
dous tipos de tempo distintos: 
Por unha parte o "aeí lambanómenos 
chronos", como xa dixemos, que é o 
perpetuamente reiterado, un tempo 
periódico de concepción circular no que se 
baseaba toda concepción tradicional de 
tempo grego, seguramente influído polo 
tempo do zurvanismo persa11. 

Pero por outro lado, está o tempo 
como "chronos ápeiros", ou tempo infinito, 
sen límites (similar ao "chronos agéraos" 
ou "tempo sen vellez" dos órficos), que 
seguramente inclúa ao primeiro, e que se 
corresponde co &��� de Platón. Pois para 
este existe a mesma correspondencia 
entre dous tempos: o Cronos e o Aion, 
onde o primeiro é a imaxe móbil do 
segundo 12 . Así, en canto imaxe, Cronos 
imita a permanencia do Aion mediante a 
orde cíclica do mundo e renóvase 
periodicamente. Por iso Aristóteles afirma 

                                                 
10 DERRIDA, J.: “Ousia y grammé”, en Op. cit. p. 100. 
11 Cfr. BENVENISTE: Op. cit. passim. 
12 PLATÓN: Timeo. trad. cast. de Francisco Lisi. Madrid, Gredos, 1992, 
37d. 

que «algúns din que o tempo é o 
movemento do Todo»13. 

Pero sen dúbida é Deleuze quen 
máis traballa o concepto –tendo en conta 
achegas de Marco Aurelio ou Victor 
Goldschmidt: 

De entrada, o Aion é un tempo que 
non necesita ser infinito senón só 
infinitamente subdivisíbel 14 , por iso 
unicamente subsisten nel o pasado e o 
futuro, que subdividen cada presente até 
o infinito por máis pequeno que sexa e o 
alongan sobre a súa liña baleira. E por iso 
non é un tempo infinito, porque non volve 
sobre si mesmo, senón que é ilimitado, 
pura liña recta; unha liña recta cuxa 
dobre dirección cara o pasado e o futuro é 
simultánea –así condensa Deleuze a 
problemática do "ama" no Aion. E do 
mesmo modo esta dobre dirección 
simultánea traza a fronteira entre os 
corpos e a linguaxe, os estados de cousas 
e as proposicións. «A linguaxe non 
existiría sen esta fronteira que a fai 
posíbel» 15 , o ����� no que se sitúa o 
acontecemento.  

Para Deleuze, os acontecementos 
danse en instantes sen duración, e son os 
distintos acaeceres dun único 
Acontecemento que se repite, se distribúe 
e se multiplica na infinidade de 
acontecementos distintos, que se 
comunican entre si no seo do 
Acontecemento. É dicir, é o 
entrelazamento da diferenza e a repetición 
a que xera a sucesión continua e 
constante de acontecementos. 

E isto ten lugar no &���, único e 
infinito, aquilo que une e separa as 
palabras e as cousas, o albor mesmo16. 

O Aion é o tempo deste xogo puro 
de azar. E por iso se despraza e difire, e 
non se reduce á presenza. Rompe o ser�
presente (������). O Aion enfróntase ao 
Cronos. O Cronos é o ser�presente e o 
Eterno retorno como círculo. O Aion, pola 
contra, é alleo á presenza, non está nunca  

                                                 
13 ARISTÓTELES: Op. cit. 218b1. 
14 Cfr. DELEUZE, G.: Lógica del sentido. trad. cast. de Miguel Morey e 
Víctor Molina. Barcelona, Paidós, 2005, p. 92. 
15 Op. cit. p. 201. 
16 A concepción do &����desenvólvese así mesmo en 
A$���������������� �,� ���� , especialmente nas pp. 89�
96 e 197�203. Un bo estudo sobre Deleuze en xeral e 
sobre o acontecemento e o &��� en particular é 
MARTÍNEZ, F. J.: ,������*�������������� �A�� �������*��
���8������C���
��. Madrid, Orígenes, 1987. 
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presente e sempre vai subdividido  polo 
pasado e o futuro. Este é o tempo do 
acontecemento. 
 Do mesmo modo a deconstrución 
tamén necesita unha concepción de tempo 
non�presente, pois sempre considerou que a 
lóxica tradicional e a razón moderna 
realizaran o desenvolvemento dun programa, 
previsto de antemán, que deu lugar no seu 
momento ao desenvolvemento da metafísica 
baseándose na concepción de ser como 
presenza e do concepto de ������������, un 
desenvolvemento daquilo posíbel partindo do 
axioma da presenza e o presente. 

A ���������� derridiana, pola contra, 
marca unha dislocación que impide calquera  
 
 

 
reconstrución pura ao igual que impide 
un horizonte de espera fixo no que se 
desenvolverá máis tarde ou máis cedo o 
que xa foi previsto. Tanto o tempo coma 
o espazo, como as antinomías, como a 
mesma posibilidade se viron xa postas 
no albor inestábel da ����������. Así, 
non vai suceder nada que parta dese 
desenvolvemento da posibilidade. Iso xa 
pasou, xa estaba en xerme. A ���������� 
é espazamento e temporización, algo 
moi dinámico e inestábel, a dislocación 
mesma do espazo e o tempo. 

Mais quizais sexa mellor 
desenvolver os fíos da ���������� noutra 
ocasión, noutro pequeno artigo. 

 
Sören Hauser
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1. FORMAS FILOSÓFICAS DA TOLEMIA 

1.1 A realidade, o coñecemento, a orde. 
 

 O tolo dende a perspectiva da natureza. 
Tentar representar o irrepresentable. 
Nunha frase de !���������� de Thomas 
Bernhard� se significa a imposibilidade de 
representar o pensamento, sendo este un 
algo que flúe incontrolábel nun marasmo, 
nun tumulto de múltiples formas que se 
intenta organizar contraéndoo, usando o 
signo como mecanismo materializábel de 
contracción e como procedemento 
concretábel de posíbel representación. 
Úsase o pensamento para dar coherencia, 
para ordenar, para comprender e explicar. 
Úsase a racionalidade como a facultade 
propicia ben para desenmascarar a 
conexión vinculante entre as cousas, 
facendo do aparente caos un todo integrado 
que se aparece como mundo; ou ben como 
instrumento de construción dun conxunto 
imparábel –presente continuo� de 
circunstancias particulares e 
individualizables que, aplicando unha serie 
de fundamentos, se queren, 
desenvolvéndoos, lexitimar.  

Dáse un intento de organización, de 
coherencia, realízase unha actividade 
desveladora ou dadora de sentido, depende 
de onde nos posicionemos 
epistemoloxicamente falando: asumindo ora 
unha postura realista –obxectivista�, ora 
unha postura idealista –subxectivista� a 
intencionalidade ben sendo a mesma. 
Acadar sentido. Procurar unha guía de 
amarre e agarre coa que debuxar un 
entorno o máis definido e definíbel posíbel. 
Substraerse do pánico de non entender o 
que sucede regateando o sufrimento de non 
ser entendido. A razón debe ser correlativa 
a realidade (principio de adecuación, de 
correspondencia). A orde que desencadea o 
adecuado funcionamento do entendemento 
dá efectivamente conta do que está a 
suceder tanto no meu interior coma fóra de 
min. Saúde. Inserción no plano do real�
racional. As cousas están no seu sitio 
(1���������� ��� ��D�� ������ ����� –Radiohead�. 
Xustiza grega).   

A aplicación dos axiomas que 
lexitiman o correcto funcionamento do 
pensamento. As leis da racionalidade: 
principio de identidade, principio de non  

 

 
 

contradición, principio do terzo excluso, 
principio de causalidade. Seguir as regras 
que estipulan o encadeamento correcto 
entre enunciados e proposicións: o modus 
tollens, o modus ponens, o siloxismo 
disxuntivo, as leis de Morgan, a lei do 
absurdo. Partir dunhas premisas, e seguir 
as regras con decoro e tan fiel e 
estritamente, como recomendaba 
Descartes, que se asegure a interconexión 
dedutiva necesariamente na conclusión que 
se procuraba, e que non queda máis, 
felizmente, que aceptar como verdadeira 
por cabalmente lexitimada. O triunfo da 
razón. A certeza, a verdade, o nexo causal 
necesario. Fiabilidade, seguranza, terreo 
firme e fortemente asentado. Avanzar por 
unha senda desbrozada �por un camiño 
chan� nun día soleado.  

O ámbito da predición. Se existe 
unha racionalidade capaz de atopar o 
sentido ou de dar sentido �da o mesmo�. Se 
existe unha orde que pode ser explicitada e 
atopada. Se existe a posibilidade de 
intervincular isomórficamente realidade e 
pensamento, entón o humano está 
capacitado para prever, dende 
determinadas condicións a aparición de 
determinados fenómenos no futuro. Existe 
unha orde da que se pode dar conta 
matematicamente, seguindo a lóxica do 
cálculo, da cuantificación, da regularidade, 
en definitiva. Existe unha constante, unha 
normatividade implícita no devir dos 
acontecementos, e é entón cando se pode 
anticipar aquilo que vai a acontecer. Se o 
saber é posible, e se a estrutura da razón 
conecta co real, pódense prever os sucesos 
futuros, e o que é mellor aínda, actuar 
sobre eles, planificar. Será lícito artellar 
estratexias de actuación que modifiquen o 
futuro atendendo a determinados intereses, 
calculando.  

O estraño, o paradóxico case, é que 
para que se posibilite tal lexitimación 
racional humana do seu propio 
coñecemento, vase ter que presupor tamén, 
no que hai, no que existe, no que se da, 
unha certa estabilidade que sexa o reducto 
último e definitivo, o fundamento, da súa 
existencia. 

É entón que aparece a posibilidade 
de considerar o auténtico ser das cousas 
como esencias (formas, ideas, substancias. 
Principios base sobre os que asenta a
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metafísica tradicional). Conxunto de 
características inmutables e necesarias 
que obrigadamente ten que ter algo para 
ser o que é. Cada cousa ten unha 
Natureza: un conxunto de trazos esenciais 
que definen o que é. A Natureza tense, 
dáse con cada ser, é innata. Perténcelle a 
tódalas cousas que, de feito, existen. E 
esta Natureza define, e polo tanto, 
delimita. Isto é pon límites, pon fins, 
acota. É, por certo neste coto onde a 
razón do humano entra en xogo para 
poder representar o real e obter, entón, 
coñecemento.  

Pero resulta que, ao igual que todo 
o resto do existente, o ser humano tamén 
ten unha Natureza que o define. Un 
conxunto de trazos irrenunciábeis, 
innatos, que establecen aquilo que é. Hai 
unha esencia humana que se pode 
atopar, que se pode coñecer, que se pode 
representar de feito, por exemplo, co 
concepto, co concepto �
	���. Nel 
inclúense aquilo que obrigadamente o 
humano ten que ser. Debe ser. 
Obrigatoriedade. Deontoloxía. Necesidade. 
E, entón, violencia (Vattimo, por exemplo, 
considera que esta é a única posíbel 
definición de violencia en filosofía: a 
obriga derivada da asunción da existencia 
dun ser obxectivo, cunhas características 
que o definen e se deben de respectar). 
Existe un humano cuns trazos, que 
podemos atopar, definir. E o humano ten 
que ser dacordo a eses trazos. Hai unha 
norma, unha lei que estipula a Natureza 
humana. E se hai norma, hai 
normalidade: a adecuación a eses trazos. 
O interesante é que observemos a 
vinculación directa entre ontoloxía e 
epistemoloxía con antropoloxía e ética –e, 
aínda que non o temos desenvolto, pódese 
intuír, así mesmo, a posibilidade de 
lexitimar unha organización social, unha 
política, estreitamente ligada a tales 
fundamentos�, e como o xeito de entender 
ou construír as primeiras, determinan o 
marco de posibilidade de realización das 
segundas.  

Podemos obter, pois, a partires do 
dito a primeira definición da tolemia ou da 
loucura: aquilo, aquel,  que non se adecúa 
a natureza humana obxectiva. O diferente 
que non acepta a norma, que racha con 
ela, coa orde, coa necesidade, coa lei 
(natural). E     basta     simplemente    non  
 

cumprir con algúns dos trazos que teñen  
definido cal vai ser o canon que modele o 
ser ���� �
	���. Ese se desliga do 
obrigado, é un anormal, e un outro 
diferente. É un estraño. É un raro. É o 
descoñecido, o ilegal –recordemos que o 
que se coñecía era o regular, o estable, o 
inmutábel, o legal�. Primeira figura do 
tolo: o que se desliga da natureza humana 
estandarizada (apréciese como aínda hoxe 
operan abundantemente este tipo de 
argumentos para fundamentar posicións 
coartadoras de certas liberdades e 
dereitos adquiridos democraticamente, en 
tanto atentan contra unha orde 
naturalmente establecida. Ocorre sempre 
que se tenta ofrecer unha posíbel solución 
a problemas antropolóxicos e éticos dende 
posicionamentos relixiosos. Mais compre 
significar que sempre que se apela a unha 
orde xeral natural –e tal orde tamén pode 
ser descuberta pola ciencia (fanatismo do 
neopositivismo)�estase situado en 
posicións Fortes, seguindo a terminoloxía 
vattimiana, e por tanto dogmáticas, senón 
mesmamente fanáticas).  

 

1.2. O tolo e a cultura. Posicións, roles, 
papeis: a norma.  

 

Xa vai tempo, porén, que o ser 
humano se deu conta, ao respecto de si 
mesmo, que a súa constitución, o seu 
chegar a ser plenamente tal, necesita ser 
completado cun conxunto de información 
que pouco a pouco vai adquirindo a 
medida que se vai socializando. “O ser 
humano non nace como tal, senón que se 
fai”, o ser humano é unha construción na 
medida en que internaliza coñecementos, 
habilidades, valores, pautas, técnicas, 
normas, linguaxe… que  van modelando, 
a medida que se van adquirindo, o seu 
ser. O ser humano, como sabemos, 
cultívase, trabállase, confórmase a medida 
que adquire a cultura da sociedade á cal 
pertence, a través de complexos procesos 
de aprendizaxe.  

Non é tarefa deste obradoiro 
profundar nos mecanismos de 
construción e configuración sociocultural 
que predeterminan o ser humano, e que 
alteran a súa natureza �ata tal punto que 
é, de feito, imposíbel separar a natureza 
da construción e adquisición de cultura, 
de tal xeito que en moitas situacións tal 
separación conceptual só ten relevancia 
dende unha perspectiva puramente 
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analítica e epistemolóxica, pois á hora de 
entender o ser ���� �
	��� debe ir 
obrigadamente implícita a noción de 
constitución e construción cultural�.Non 
obstante si nos interesa subliñar e remarcar 
que o humano adquire o seu ser, está ligado 
inescusablemente a mecanismos de 
endoculturación, entendendo tal concepto 
como o proceso polo cal a xeración máis 
antiga transmite as súas formas de pensar, 
coñecementos, costumes e regras á xeración 
máis nova. Transmisión da cultura 
interxeracional.  

A endoculturación baséase, 
principalmente, no control que a xeración de 
máis idade exerce sobre os medios de 
premiar e castigar aos nenos. Cada xeración 
é programada non só para replicar 
(dualidade do concepto: replicante como 
aquel que reproduce acriticamente o 
anteriormente pautado; e replicante como 
aquel que replica, que renega, que non 
acepta á lixeira, sen poñelo en dúbida, tales 
pautas externas e anteriores a el, o que nos 
achega máis os nosos intereses, por outra 
banda... Recordemos os replicantes de Blade 
Runner, eran seres que querían ser seres 
humanos pero que non o eran, imitacións en 
partes melloradas, en parte empeoradas, 
menos esperanza de vida, etc.) a conduta da 
xeración anterior, senón tamén para 
premiar a conduta que se adecúe ás pautas 
da súa propia experiencia de 
endoculturación e castigar, ou polo menos 
non premiar, a conduta que se desvía 
destas. 

Practicamente a totalidade das pautas 
culturais –de conduta, pensamento e 
valoración� as asimila o individuo de xeito 
intuitivo e a nivel práctico máis que a través 
de procesos organizados e sistemáticos de 
aprendizaxe. As razóns que o explican, dous 
principalmente, estriban en que, en primeiro 
lugar, o ser humano xa dende que nace está 
absorbendo información e aprehendendo o 
seu ser, é dicir, vai adquirindo coa 
información que recibe o seu ser individual, 
e, por outra banda, a información cognitiva 
e condutual que vai asimilando se lle 
presenta baixo a forma organizada de 
modelos complexos, o que denominamos 
roles sociais, que se corresponden coas 
diversas posicións que se poden ocupar no 
marco da sociedade. Obsérvese a 
predefinición de modelos ríxidos que 
funcionan a modo de categorías, arquivos de 
ordenamento, onde cada persoa vaise  

 

 
 

encadrando, adoptando o seu ser, a 
medida que ocupa varias posicións no 
marco do sistema social. Sabemos que a 
cada posición se lle adecúa un rol, ou 
tipoloxía de condutas predeterminadas e 
regulamentadas socialmente. Adoptar un 
rol significa aceptar un papel, e como tal 
implica unha serie de comportamentos 
directamente asociados a esa marco de 
identidade superposto en aquel que 
efectivamente o está a representar. Dáse 
un acordo implícito, de case que obrigado 
cumprimento, polo cal a persoa se asume 
como actor e representante do papel que 
“decidiu” (deixémolo entre interrogacións, 
ou comiñas) interpretar –neste sentido 
investiga o estruturalismo, precisamente, o 
sistema de estruturas, antecedentes e 
posibilitadoras do ser ���� �
	��� en 
sentido kantiano, que preconfiguran a súa 
posible existencia, en tanto un debe 
adecuarse, acomodarse e asimilar, o marco 
de actuación, as regras de xogo, se se 
quere, en fin, xogar; neste caso se un 
quere integrarse nese complexo 
denominado 	
���� �
	���� e  ser 
efectivamente, un ser humano ���	�l�.  

O individuo aprende roles como un 
actor aprende o guión que o vai levar a 
identificar a súa personaxe de ficción. O 
humano, dacordo o dito, instálase nunha 
ficción ao asumir un papel que está por el 
mesmo, xa que lle impón unhas estruturas 
de comportamento aprióricas e definidoras 
do ser que pasa, entón, a ser. A vida pasa 
a ser unha mascarada, un teatro de 
máscaras (cabe recordar neste intre como 
a noción de persoa, o propio termo persoa, 
provén do termo ��$�����, que significa 
máscara, aquilo que os actores utilizaban 
para ocultar o seu rostro, o seu verdadeiro 
rostro, que deixaba de ser tal, o asumir 
para si os trazos doutro que estaba por el). 
O que compre sinalar é que mentres o 
actor se transforma conscientemente 
noutro ser, no personaxe, o individuo, 
(ímonos a deixar de eufemismos) nós, imos 
adquirindo as pautas cognitivas e 
condutuais rólicas dun xeito intuitivo e 
espontáneo, o que noutra terminoloxía 
denominariamos inconsciente. Tal 
aprendizaxe da nosa identidade –individual 
e social� nos pasa practicamente 
inadvertida, de tal xeito que a asunción –
interiorización� dos diversos roles sociais 
que configuran, conforman –tomamos  
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forma� o noso ser se nos amosan como o 
desenvolvemento lóxico da nosa natureza 
adquirida, máis que como elementos 
coactivos e coartadores que a sociedade –
a endoculturación� impón sobre nós (de 
tal xeito podemos entender a disolución 
do suxeito sostida por diversos autores 
estruturalistas, Foucault ou Lévi�Strauss, 
por citar algúns dos máis relevantes). 

Adoptamos un papel, seguimos 
nesa esfera un argumento que constitúe 
o tema básico da nosa vida, e, porén, 
crémonos libres polo menos de ser nós 
mesmos, de pertencernos a nós mesmos, 
no sentido en que hai algo, precisamente 
a identidade, que é un reducto autónomo 
do que nós mesmos nos autodotamos e 
que define, en definitiva o espazo da 
autoconciencia. Mais, en que medida o 
individuo constrúe a súa propia 
autoconciencia en tanto reflexo das 
actitudes e xuízos que os outros impoñen 
sobre el? En que medida incluso a nosa 
valoración e configuración da nosa 
mesmidade –se é que isto en verdade 
existe� é produto –produción�, obxecto 
logo de conformación social? En que 
nivel, en realidade, necesitamos 
precisamente da adecuación a tales 
modelos que nos pertencen –que somos� 
sen pertencernos –sen selos�? 

É posíbel que sobre dicir, en tanto 
se apareza como obvio e innecesario, que 
un dos fundamentos básicos do benestar 
persoal é a pertenza e integración no 
grupo, por dicilo doutro xeito, a 
adaptación a unha esfera social en todo 
caso preexistente a un mesmo. Pódese 
afirmar que a asunción e a adquisición 
dunha identidade social, dunha 
personalidade integrada no grupo esixe 
da constitución dunha personalidade 
definida a nivel biolóxico�psicomotor, a 
nivel afectivo e emocional, e a nivel 
cognitivo, adquirindo as categorías 
mentais e os prexuízos  �entendidos como 
estruturas de precomprensión que me 
capacitan para interpretar e explicar o 
contorno� adoptados polo grupo ao cal se 
pertence. Ou o que é o mesmo, a 
coacción e obriga impulsada pola 
necesidade de adoptar un esquemas de 
comportamento, de pensamento e de 
valoración impostas pola cultura é o que 
permite manter unha estabilidade mental 
e psicolóxica, así como capacita para 

entender e describir a realidade e cargala 
de valor moral. A integración 
sociocultural é saúde. A adaptación evita 
a anomía, a incomprensión, a soidade, a 
enfermidade, en definitiva. A normalidade 
–a aceptación da norma (social)� é o 
espazo de radicación da tolemia, 
convertida en espazo de conflito, de 
rebeldía, de trauma de negación dun ser 
si mesmo (novamente ����������� ��� ��D��
�����������, cada cousa no seu sitio, unha 
das definicións de xustiza en grego). Estar 
san é estar ben colocado –e non hai xogos 
de palabras implícitos no termo…�. O 
conflito é desprazamento, alteridade, 
diferenza. Punto de ruptura, de colisión, 
de choque entre o esperábel e o novidoso. 
Segundo lugar da tolemia, filosoficamente 
falando, claro.  

 

1.3. O tolo. 

 

Un individuo san é aquel que 
acata a norma, un individuo enfermo, un 
tolo, aquel que non. A diferenza, a 
alteridade, o ser doutro xeito de ser, o 
subversivo. O perigo do que cae fóra do 
estandarizado, do común entendido como 
vulgar, o habitual, o homoxéneo. Loucura 
como espazo de heteroxeneidade, de 
negación da uniformidade. O tolo que 
racha coa razón, co razoábel, co lóxico, co 
necesariamente derivábel. O tolo que nega 
a cuantificación, a regularidade 
matematizábel que desexa encorsetar e 
con elo someter. O tolo que abre a porta 
ao inesperábel, ao imposíbel, ao que cae 
fóra, á marxe. O tolo é o marxinal, o 
apartado, o non igual, o non “eu”. Outro, 
outra cousa, outro ser. Alguén que vai 
pola contra, que representa a contra, que 
é contraditorio –paradoxal, non dominado 
polos principios racionais habituais�. O 
tolo como o irracional. E o que non segue 
a lóxica habitual é impredecíbel, e por 
tanto difícil de dominar. Aí está o seu 
perigo. O tolo é perigoso, non sei por onde 
sairá, non sei como actuar ante el porque 
non sei a que aterme, e entón me sinto 
perdido, dubido. O tolo atoula, fai atolar 
ao outro, o desitúa, descoloca ao estar el 
mesmo descolocado ao non deixarse 
colocar. Non responde, inquire. Procura, 
mostra a inconsistencia, a disolubilidade. 
Trastorna. O tolo é trastorno, cambio, é 
outro. 
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2.A identidade: chegar a ser o que se é. 
 

Tendo en conta o noso ser natural, 
o conxunto e características e calidades 
que nos definen, nos constitúen e nos 
determinan, un dos xeitos de chegar o que 
somos é, ao xeito clásico aristotélico, 
acadar, poñer en acto, o que se posúe en 
potencia. Dito doutro xeito, maximizar 
aquilo que se atopa no noso interior 
unicamente á espera de ser levado cabo, 
desenvolvido, e nese sentido actualizado. 
O humano, cada quen particularmente, 
cada individuo, é depositario de algo que 
subxace a el, o mais relevante e 
significativo, que, porén, necesita dun pulo 
efectivo, concretado en accións postas en 
práctica en vivencias existenciais, que 
poden permitir, en definitivo, conquerir a 
tan ansiada plenitude existencial, e só 
entón o auténtico ser. Nese sentido 
Spinoza, coa súa hipótese do �����
�� –
impulso vital que permite dinamizar o ser 
existencial para, maximizado, acadar a 
súa interna mesmidade. Tendencia, forza, 
que impulsa a ser, que desexa ser, vontade 
dinámica� ou Nietzsche, cando racionaliza 
os fundamentos éticos da psicoloxía 
interna que definen a constitución do 
superhome –entendida como posta en 
práctica dunha forza ilimitada constitutiva 
e creativa� van polo rego da comprensión 
dunha identidade asociada a unha 
potencia, unha forza, que debe ser 
desenvolta, posta en acción.     

A identidade a entenderiamos 
entón como o feito de acadar o que 
efectivamente se é, asumindo con elo que 
existe algo anterior os propios actos 
existenciais que fixan e limitan o tránsito 
efectivo cara a un telos a priori 
conformado. Alcanzar a identidade, 
entendida como plenitude de ser, sería  
acadar a meta ou obxectivo que xa estaría 
enraizada en si, dalgún xeito, na propia 
definición do ser que, efectivamente, 
despois debe ser o que xa estaba previsto 
que fora, se é que de verdade se atén a 
aquilo que o definía e predeterminaba. Os 
heroes gregos –Aquiles ou Edipo� son 
exemplos deste xeito de entender a 
identidade. Un é en tanto realiza o que 
está de feito inserto na propia natureza de 
cada un. Un se encontra en tanto pon en 
acción ese predeterminismo asociado a 
súa entidade constitutiva, a súa 
mesmidade. 

Na perspectiva sociocultural, como  
 

 
 
xa comentamos, a identidade se constrúe 
en tanto se van adquirindo os� 	�	��, 
unidades de transmisión cultural, e o 
individuo internaliza precisamente os 
patróns culturais que permiten construír 
un mapa cognitivo, comportamental e 
emocional vinculado á cultura e a 
sociedade á cal se pertence. Dalgún xeito, 
isto converte ao humano que se identifica 
cos valores e normas vixentes nun actor 
dun guión que el mesmo non escribiu, 
mais sendo tal guión o principal e máis 
relevante agarradoiro para a estabilidade 
psíquica e emocional. Un é persoa en tanto 
se identifica responsablemente �e 
autonomamente se pode ser� coa norma da 
sociedade propia. Heteronomía mais só así 
ausencia de anomía.  

Pode xurdir logo a 
desconformidade? Como? Por que? Que 
explica a posibilidade da crise, do punto de 
ruptura, da escisión que pode levar en 
definitiva a estados de desidentificación, de 
irreconciliación co mundo que rodea, e así 
mesmo, cun mesmo. Posibilidade do 
conflito que nos chamamos tolemia, 
loucura.  

  

2.1. Crise (d)e identidade. 

 

Se un se deixa guiar polo natural –
no sentido de o obvio, do coherente, do 
lóxico, isto é, do que corresponde, do que 
ten que ser�, se un se comporta dacordo o 
adecuado, o habitual, o acostumado, o 
establecido, o normal –sometido a norma, 
en definitiva…�  parece que se atopa a 
salvo de calquera interferencia que poida 
derivar en problema, en crise.  

Se te deixas levar polo que 
supostamente es, o que supostamente 
debes de ser, podes asegurar case con 
seguridade que vas poder levar unha vida 
tranquila, sosegada, sen alarmas nin 
sorpresas. Mais en certo sentido, se se 
reflexiona, tamén parece clara a obrigada 
certeza, a modo de conclusión, de estar 
vivindo nunha especie de cárcere, nunha 
existencia de opresión onde a natureza e a 
norma se tornan os criterios de definición 
externos que delimitan as posibilidade 
existenciais. Ser o que se é, ser o que se 
ten que ser: obriga, coacción, violencia. 

Entón pode xurdir a dúbida, a 
crítica, a posta en tela de xuízo. A crise de 
identidade xorde no momento en que un  
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cuestiona os fundamentos sobre os que 
está construída a súa propia mesmidade. 
Por que un é como é? Un ten que ser 
precisamente o que é? De feito, eu son 
aquilo que quero ser? Teño elixido, 
efectivamente, o meu ser? Podo elixilo? En    
tanto     son    o    que   son,   cantas 
posibilidades de ser “eu” deixei de ser? O 
conxunto de adxectivos cos que podo 
representar a miña identidade me 
identifican? Me menten? Me enganan? Ou 
me din a verdade… a miña identidade, a 
miña personalidade, poden cambiar? Ou 
eu son así, sempre o fun e sempre o serei? 
Este que son hoxe é o mesmo “eu” que fun 
no pasado e o mesmo que serei no futuro? 
Ou son un montón de múltiples “eus” 
diferentes, alternos, que sucesivamente se 
dan nun perpetuo presente e que só teñen 
o fundamento da súa unidade na crenza de 
que tal unidade de feito existe –Hume�? 
Onde queda o meu “eu”, onde está?, é  o 
meu corpo? É o meu cerebro? É o meu 
espírito, a miña alma, a miña mente?... En 
que actos dos que cometín me recoñezo? 
Cales son efectivamente “eu”? Nos actos 
que non me recoñezo, a quen pertencen? 
Se hai actos nos que me recoñezo, entón 
hai un “eu” co cal me recoñezo… en que 
consiste entón ese “eu”? Son, non son… é 
aí a cuestión. 

A posibilidade da crise xurde ca 
dúbida, ca crítica, ca posta en tela de 
xuízo. A crise en si dáse cando o xuízo 
acaba en veredicto: culpábel. Cando un 
non se recoñece a si mesmo no que cre que 
o constitúe, no que considera que o define, 
no que ten feito, no que fai, no que pensa, 
na súa rutina. Cando un non cre ser o que 
os outros din e pensan que se é. Cando 
non concorda aquilo que a un lle gustaría 
ser con aquilo que de feito se é. Cando non 
se adecúa nin tan sequera o que a un lle 
gustaría que lle gustase co que de feito a 
un lle gusta –metapreferencias�. Cando se 
pon en xogo, incluso, o fundamento do 
criterio que se está a utilizar para realizar 
a  propia crítica do que se é, do que se 
quixera ser, do que se deixou de ser sendo 
o que se é –Fausto�, etc.  

Cando ocorre isto último estase 
poñendo en crítica a propia razón –
construída, dada, innata, isto nestes intres 
non importa tanto�. A capacidade que 
sustenta, e sobre a que se eleva, a 
autoridade para lexitimar os mecanismos  

de formación, conformación e posible posta 
en dúbida do que se é. Lugar de 
posibilidade de aparición do irracional, 
como outra lóxica –habería que discutir o 
estatuto lóxico do que intenta rachar 
precisamente ca racionalidade (ou con certo 
tipo de racionalidade, posibilidade por tanto 
e apertura a outras posibles xeitos de 
entender e practicar a razón como espazo 
de discusión), e con elo a posibilidade de 
discutir en termos lóxicos, racionais� que 
escapa os criterios de coherencia aceptados 
segundo a tradición, o costume, a norma, o 
“natural”… �Nesto posibilidade de apertura 
a discusión sobre o “dionisíaco” 
nietzscheano       ou      o       “inconsciente”  
freudiano�.  

Fricción de consciencia, brecha ou 
punto de fuga no que se inserta de plano a 
posibilidade do crebarse do edificio que é a 
propia identidade. Lugar de 
desidentificación, de acceso a escisión dun 
outro, ou múltiples outros que poden 
comezar a desgaxarse da primixenia 
unidade que se mantiña ergueita a través 
do sentido, da significación e da coherencia 
implícita na totalidade de actos que se 
sintetizaban, en último termo, na 
apreciación do un “eu”. Síntese derradeira 
de conciencia, organizadora e ordenadora 
de tódolos rexistros operativos do ego. Do 
ser si mesmo, do ser un mesmo. 

 

2.2. A perda (d) e identidade. 
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Thomas Bernhard, 6��������&����
�� 

 

Escisión do eu. Apertura a múltiples 
posibilidades de ser si mesmo. 
Desconformidade co que se é, que propicia 
a aparición da alteridade inserida no propio 
núcleo interno do que até o de agora se 
consideraba só un. Un agocha outro(s).  

Análise. Desmonte. Deconstrución. 
No sentido de mergullarse nas distintas 
operacións, actividades, construtivas e 
creativas que derivaron na conformación da 
identidade fragmentaria –e   fragmentada� 
actual. Operar observando, do presente ao 
pasado, as distintas mediacións sen orixe, 
nin finalidade, coas que aparentemente se 
desexaba obter o sentido. Mais un só se 
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atopa cunha traza, unha marca que 
remite a outra, e así indefinidamente, 
auscultando un fundamento que nunca 
aparece, nin pode aparecer, de xeito 
definitivo. Estratexia lóxica que se 
substrae á propia lóxica.  

O “eu”, a identidade, amósase 
como algo fragmentario, disolúbel, dende 
a perspectiva que nos ofrece a súa propia 
constitución ontolóxica –mecanismos de 
posta en dúbida desa síntese integradora 
que chamamos identidade�, e tamén 
dende unha posición epistemolóxica –
límites da capacidade cognitiva –racional� 
para poder dar efectivamente conta do 
que é e constitúe a propia identidade.  

Ontoloxicamente: o ser sometido 
ao tempo. Recordamos a Heráclito de 
Éfeso: o ser que é, é e deixa de ser ao 
mesmo tempo. Continuamente estamos 
sendo e o acontecer tal fenómeno 
continuamente estamos sendo outro. 
Outros. Outros seres –nós� que tamén 
somos nós. Ou, o que é o mesmo, o “un” 
atópase cos múltiples “outros” que tamén 
conforman o seu ser (estratexia dos 
ortónimos en Pessoa: a identidade 
escindida, diversas voces que falan no seo 
dunha mesma “mesmidade”). 
Xustificación ontolóxica do trastorno 
múltiple de personalidade. A figura do 
dobre, o triple, do múltiple nun mesmo 
“eu”.  
          Epistemoloxicamente: continuación 
da argumentación. Se o ser está sometido 
ao tempo e é e deixa de ser acéptase 
tacitamente a negación do principio de 
identidade –un é diferente a un mesmo 
(A≠A)� e o principio de non contradición –
un pode ser e deixar de ser ao mesmo 
tempo (A e non A)�, claves, bases e 
fundamentos da lóxica racional 
occidental. Dedúcese delo a inestabilidade 
intrínseca sobre a que se sostén a lóxica –
a racionalidade� occidental e, téndoo en 
conta, a posibilidade de apertura de 
validez a outros tipos de lóxica, se cabe 
expresalo de tal forma, irracionais. (Por 
certo, pode entenderse entón porque 
Parménides, Platón, Aristóteles e en xeral 
todos os grandes metafísicos da historia 
do pensamento occidental –racionalistas, 
ilustrados, románticos, positivistas…� 
necesitaron como correlato implícito as 
súa teorías soster a existencia dun algo 
existente, un substrato real de índole 
universal: esencia, forma, idea, 
substancia, que non estivera afectado, en  

 
 
definitiva, pola acción irremisiblemente 
devastadora do Tempo).  

O irracional, no sentido que estamos 
manexando , instálase na propia 
constitución da identidade. Cura de 
adelgazamento desta que se torna fráxil, 
inconsistente, feble, se se quere (ontoloxía 
feble, ontoloxía do declinar, pensamento 
feble). O humano detúrpase, desfaise, 
desintégrase, desmóntase como dixemos 
nunha heteroxeneidade plural aberta e 
flexíbel. 

 

2.3. Retorno. Procura da mesmidade na 
alteridade. Montarse e desmontarse 
ciclicamente. 

 

Pero esta desintegración fragmentaria 
é precisamente o xerme e a posibilidade dun 
novo renacer continuo. Dunha proxección 
instantánea a un presente e un futuro que se 
amosa como único horizonte realizábel de 
existencia. Manterse na continua reinvención 
dun mesmo; volta que flexionada en si 
mesma, �reflexión�, aceptada a 
imposibilidade de manter unha estabilidade 
constitutiva, asume o esvaecemento 
continuo sobre a recreación continua. “Soñar 
sabéndose soñando” dicía Nietzsche. 
Condición mortal, que instala a súa aposta 
na propia caducidade que permanece alerta, 
coa capacidade subversiva e creativa ben 
pegada ás costas pois todo pode ser doutro 
xeito respecto do que foi. Alteridade, 
diferenza, espazo para o outro, para o 
inesperado, para o que pode parecer 
inasumible, incoherente, incalculable 
segundo as nosas habituais leis lóxicas. 
Deixar espazo para a aparición e o dar lugar 
do imposible –o que Derrida denominaba 
acontecemento�. O atolado, o aloucado, o 
anormal, como forma de contradición, de 
resistencia. Como mecanismo de subversión, 
de non aceptación resignada. Como espazo, 
aínda, de loita. De mellora, como espazo no 
que localizar a utopía, o non realizado –non 
en sentido teolóxico, nin escatolóxico�. Como 
lugar, sen espazo –desterritorializado� no que 
ancorar o� ���� ���� � 2novamente en sentido 
derrideano�, lugar do que parece imposible 
asumindo só como válidas as acotadoras 
normas da racionalidade tradicional, da 
norma.  

Tolemia como espazo de construción, 
de creación, de novas posibilidades, aínda 
non sidas, de ser. 
 

Brais Arribas
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Una superficie en sepia trenza 
jirones de música clásica para componer el 
decorado de una historia sin estridencias, 
ni siquiera los habituales escarceos 
sexuales. Siempre falta alguien, claro. Si 
tienes a tu padre, te falta una hermana. Si 
tienes a tu mujer, falta aquella otra que 
entreviste una noche tórrida de verano y 
que, al no atreverte a cruzar el umbral de la 
reserva, te dejó en este derrotero afelpado, 
una decadencia que no puede conocer 
fácilmente el fracaso. Pero &��������	�� no 
es exactamente un drama de amor, ni 
siquiera de desamor. Más bien se trata del 
drama de vivir sin la voz de alguien que 
representaba el calor del otro, la posibilidad 
de compartir un mundo. No es bueno que 
el hombre esté solo, sobre todo si antes ha 
probado la dulzura de la compañía. La vida 
se encharca entonces en sueños de infancia 
y estampas de las últimas tardes con Él. La 
elegancia protestante de los trajes y los 
nudos de corbata sólo envuelve la 
desolación de alguien que ya no sabe cómo 
vivir, ni para qué.  

Enganchado a la droga del pasado, 
George apenas hace pie en el presente. 
Desde luego, ya no puede ��� el futuro. 
¿Nunca hay que esperar nada, ni siquiera 
de la desesperación? No, George es un 
humanista, a pesar de su desesperanza. 
Por eso ni siquiera puede aventurarse con 
los atractivos desconocidos con los que se 
cruza. Si hubiera algo irreal en esta 
película sería la fidelidad que no deja a 
George vivir, ni siquiera con una 
medicación a todas luces abusiva. Todas 
las fuerzas sociales se conjurarían hoy para 
buscarle una alternativa.  

Basada en la novela homónima de 
Christopher Ishenwood, ;�� ��	���� ������� 
es el primer largometraje de Tom Ford. 
Última novela de uno, primera película de 
otro: senderos cruzados. La iluminación, el 
ritmo, los detalles, las bromas leves, el 
tallado de los personajes, casuales o no, 
con los que se cruza el profesor 
protagonista. La breve clase que aparece en 
pantalla, la mezcla de monólogo interior y 

el discurrir de las cosas mundanas, la 
definición de la fotografía... todo es casi 
perfecto, incluso demasiado. Como 
recuerda el propio director, las peores 
películas están hechas con estos 
ingredientes. Lo que salva &��������	�� es 
que tiene algo que contar, una historia que 
altera nuestras seguridades. Cuando la 
ficción captura la ambivalencia un poco 
angustiosa de vivir, siempre nos hace 
dudar.  

La crisis de los misiles de Cuba en 
1962 y la paranoia estadounidense con un 
ataque nuclear de los rusos pone un 
trasfondo eficaz al drama de George 
Falconer. Para él, y esto tiene poco  de 
egoísmo, la guerra final se libra en sus 
entrañas. Ford consigue mostrar que no 
hay nada peor que la muerte lenta de un 
ser humano al que, después de haberlo 
probado, se le retira el amor. La 
contingencia de que este amor sea 
homosexual sólo acentúa el desamparo 
secreto que sigue a la pérdida. Pasión 
bruscamente segada por el mal incurable 
de una muerte que irrumpe sin culpables. 
El amor es el mal, diría Sokurov. Y aquí el 
mal tenía un listón muy alto, dado que la 
relación entre Jim y George era casi 
perfecta: acomodados, discretos, amables, 
fieles, serios. Buena gente que cree en la 
humanidad, ama la literatura y los 
animales. Mientras esta fortuna discurre, 
basta un poco de nieve helada en la 
carretera para provocar la tragedia y 
empozar la vida del que se queda, atónito 
entre los vivos.  

Condenada por esta razón a la 
minoría, &� ������� 	�� trata de una 
violencia “sin género”, sin víctimas que no 
sean a la vez verdugos. Sin paso al acto, sin 
efectos especiales ni armas. La única que 
aparece en escena, un venerable revólver 
heredado, jamás llegará a usarse, a pesar 
de los tragicómicos intentos del 
protagonista por suicidarse. Aún así, ;��
��	����������� no es precisamente anodina. 
La diferencia abismal frente a otros 
productos estelares es que aquí el mal no 
está enfrente, de manera que nadie se 
puede reconciliar con su fantasma, como 
diría un lacaniano. El infortunio, 
sencillamente, se cuela poco a poco a 
través del bien, en medio de lo que se 
podría llamar felicidad. Se filtra a través de 
los ojos vidriosos del amante muerto que 
una y otra vez retorna, de noche y en las 
grietas del día.
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Tal vez porque no ha sido enterrado ni ha 
tenido su duelo, pues la familia de Jim, con 
un conservadurismo habitual, ha prohibido 
a George asistir a los funerales.  

El director recuerda que los detalles 
de la sexualidad son secundarios. No sólo 
el compañero sentimental desaparecido 
podría ser una esposa o una hermana, sino 
que Ford no se regodea en ningún 
momento en detalles escabrosos. Todo es 
sabiamente no espectacular en un Los 
Ángeles de elite. Mérito doblemente 
apreciable cuando el director viene del 
campo de la moda y &� ������� 	�� es su 
primera experiencia cinematográfica. 
George no tiene nada de lascivo. Al 
contrario, es de una sobriedad tal que sus 
pocos actos son de una pulcritud 
renacentista. Tanto es así, que cuesta no 
sacar al marxista que llevamos dentro y 
dudar un poco de este escenario tan 
perfecto, donde apenas se eleva la voz. Pero 
como ya está Žižek para �������������� 
todo, y uno al fin y al cabo admira más a 
Rusia que a Eslovenia, se pueden dejar así 
las cosas. 

Espiritualidad refinada entre anglos, 
en la California de los sesenta y con gente 
culta. No es fácil abandonar la tentación de 
ejercer al menos de semiólogo ante esta 
precisa metafísica sobre la soledad, el 
amor, la pérdida. En el fondo, se agradece 
que se intente mostrar cómo puede ser en 
"América" el drama de vivir cuando lo 
sociológico �sueldo, casa, nivel de vida, 
éxito social� va más que bien, sin ningún 
monstruo en las cercanías. Tiene gracia 
que una filosofía así, tan bien trabada, se 
estructure en el primer largometraje de 
alguien que no sólo proviene del mundo de 
la moda, sino que ha cosechado éxitos con 
Gucci e Yves Saint Laurent. En cierto 
modo, de ahí proviene el "marxismo" latente 
que puede provocar esta impecable puesta 
en escena. Por su acabado minucioso, ;��
��	���� ������� tiene algo del minimalismo 
de un buen anuncio largo. Sólo que en este 
caso no se anuncia más que la tristeza, una 
dificultad de vivir en el mejor de los 
mundos posibles. La crítica izquierdista, 
pues, enseguida se inhibe. 

Seguimos entonces con el ���	�
� 
de los sesenta californianos, envueltos por 
la voz de un Kennedy que amenaza con 
armas nucleares cerca. ¡Qué poco han 
cambiado los tiempos! Pero George tiene 
ideas propias �así le va: "Lo que hace a una 
una minoría � dice poco más o menos,  
 

 
 
 

hablando de Huxley�, sean homosexuales, 
judíos o rubias, es el miedo de los otros a lo 
desconocido. No se dejen chantajear por el 
miedo". En medio de la guerra fría, sigue 
pues el amor más tibio. Ford tiene el buen 
gusto de no mostrarnos el paroxismo de la 
pasión, sino solamente la camaradería de 
dos seres humanos que se aman y 
comparten una vida y una casa, viajes, 
lecturas, cervezas y un humor bastante 
británico. Dos soledades paralelas que se 
rinden homenaje, diría Rilke. Asombra un 
poco que el público no se aburra en estos 
tiempos de efectos especiales. Se ve que 
algo, del orden de lo traumático y analógico 
�¿análogo a un vértigo real que pervive tras 
las tecnologías sociales?�, sigue actuando, 
en la sombra de nuestras vidas reguladas. 

Curiosamente, la sexualidad parece 
en estos hombres solteros �George, Jim, 
Kenny, incluso el fugaz Carlos� como un 
medio para acercarse a una ascética de sí, 
un "conocerse a sí mismo" que, al menos en 
George, tiene el horizonte límite de 
conquistar una muerte propia. La soltería 
de los cuatro, por así decirlo, funda 
comunidad. No es que intentemos inyectar 
en la película elementos externos �que 
tampoco sería tan grave, habida cuenta que 
no se trata de presentarla�, sino que 
creemos estar ante una narración donde la 
exterioridad bate. Esto incluso puede pasar 
en una historia que se desarrolle en una 
sola habitación con tres personajes, como 
en &	��������
�����.  

Ya no podemos hablar más del 
"impecable trabajo de los actores", por 
supuesto, aunque aquí vuelva la tentación. 
Como el nihilismo industrial del Norte ha 
vaciado al hombre, éste �en el cine, en el 
teatro, en la vida social y empresarial de las 
naciones punteras� se puede rellenar de lo 
que quiera. En el Sur aún tenemos 
demasiado que perder. Aparte de George 
(Colin Firth) y Charley (Julianne Moore), 
hay un chico que podría dejarnos huella. Si 
no se estropea por un probable éxito �
¿cuando tardará en ficharlo Woody Allen, 
oportunista profesional desde hace años?� 
durante un tiempo recordaremos el aire 
imperfecto, entre azorado y burlón�un poco 
como el hijo salvaje de 7������ �����, 
¿recuerdan?� del joven estudiante Kenny, 
interpretado por el desconocido Nicholas 
Hoult. Para empezar, esa escena en la 
hierba de él y su amiga platino, con un aire 
silvestre a lo % % , tumbados mientas
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fuman y siguen el ���������� de la gente que 
cruza. Esa mirada suspendida sobre el 
atractivo profesor cincuentón, esa 
espiritualidad anómala de Kenny �a medias 
ángel existencial, a medias drogata de 
barrio� le hace un poco inolvidable. Y 
además, a su favor, no está claro si Kenny 
está intentando a través de la amistad con 
George "aceptar su orientación sexual" �
frase manida donde las haya, como si el 
sexo nos ���������� o más bien aceptar y 
darle forma a su desorientación vital. 

Y después Charley, rubia alocada 
llegada de Londres. Ya han pasado sus 
años dorados. Tras mil aventuras, tras su 
fracaso matrimonial y materno, también a 
ella le cuesta tener futuro... y un presente 
que no esté filtrado por la ginebra. El 
hombre con quien querría rehacer su vida, 
George, es adorable como amigo, pero 
"maricón". Charley está ciertamente en la 
encrucijada, como George Falconer y 
Kenny, como todos nosotros. &� ������� 	�� 
se hace entrañable, y un poco 
sobrecogedora, porque muestra todo esto 
con dulzura. Incluso con sentido del humor 
y arrastrándonos suavemente a la tristeza. 

El atractivo de George, además de su 
solitaria elegancia �impecables gafas, corte 
de pelo y corbatas�, reside también en la 
distante flema con la que trata a su 
entorno, como si su vida se jugase en otra 
parte. Desde que murió su compañero 
sentimental, así es: su desánimo sobrevive 
en un continuo ��������" y encarando cada 
día como una prueba de actor. La pendiente 
suave de la depresión sigue hasta la 
aparición de Kenny, quien nos recuerda la 
llegada turbadora de aquel joven semidiós 
que irrumpe en !����	�, alterando las 
reglas de un mundo burgués. Cuando este 
alumno, que siempre miró a su profesor con 
curiosidad, se apiada de él y decide 
acompañarle, incluso cuidar sus 
tentaciones secretas, lo hace sin ninguna 
malicia. Y nada hay más afrodisíaco que la 
inocencia.  

&��������	�� recuerda a aquella rara 
G����� ��� 
�� ����� 	���� en las lentas y 
atemporales escenas de agua, con George 
flotando entre reflejos verdes y silencio. 
¿Metáfora de la letal ingravidez en la que 
está suspendida su vida? En George, y esto 
es lo que imanta a Kenny, es la decepción 
anímica,  sin  salvación  sexual   posible,  la  
que guía el "éxito" de la orientación social. 
El punto de vista de Ford no es 

precisamente muy marxista, y ahora nos 
alegramos: es la conciencia del hombre la 
que explica su contexto, no a la inversa. 
Igual que en otros momentos cruciales, aquí 
Kant o Freud tienen razón frente a Marx. 

Honesto, fiel al espectro de un 
muerto que no ha podido enterrar, George 
intenta desanimar al joven y atractivo 
estudiante que le admira y quiere 
acompañarle. Después de una complicada 
conversación sobre el sentido del tiempo, 
dice George: "El único futuro es la muerte". 
F���� ���, responde Kenny, en un tiempo en 
que los estudiantes hablaban así. Con su 
belleza anómala, Kenny sigue: "Estamos 
solos, cada uno encerrado en su cuerpo". 
Pero la energía de Kenny les lleva al agua, a 
un juvenil baño nocturno. La ironía de las 
cosas �Dios escribe curvo con renglones 
curvos� decide que en sus últimas horas 
George se asome a lo que podría ser una 
vida sin Jim. Cuando finalmente decide no 
matarse llega la muerte natural a hacerle el 
favor de coronar una noche reconciliada por 
fin con el día17.              

;����	����������� es incluso lenta. Y 
sin embargo, el público no sabía cómo irse 
al final, como si necesitase unos minutos 
antes de levantarse y entrar en el 
comentario ininterrumpido de la calle. No 
está mal, para los tiempos que corren. 

 
Ignacio Castro Rey 

 

                                                 
17 Dios, se dice, ������������������������������������, a través del 
rodeo de los mil detalles diarios, las contingencias 
aparentemente absurdas, los accidentes ajenos a toda 
causalidad, a cualquier plan. Así, fundido con la vibración de 
cada contingencia, Dios siempre ha tendido a hacerse 
"invisible", inaudible, inexistente �Dios es ��� ���+��������� ��	��
���, decía un benedictino heterodoxo. De ahí también la broma 
de Lacan o Deleuze, sin saber uno del otro e invirtiendo el 
emblema de Dostoievsky: "Si Dios existe, todo está permitido". 
¿Es entonces nuestra falta de �� en el ser de la contingencia, en 
el sentido del materialismo diario, lo que hace tremendamente 
consolador a nuestro nihilismo, lo que hace ���+������� a Dios? 
Frente a este nihilismo George, sin que tal debate se manifieste 
en ;�� ��	���� �������, es un �������� laico, pues se pasa su 
último día tejiendo y destejiendo, escuchando el sentido de las 
contingencias, buscando pruebas de la existencia. Su fidelidad 
al amor pasado,  su coherencia procede de esa especie de fe, lo 
que le hace adorable para algunos (Kenny, Charley) y esotérico 
para la mayoría, incluidos los vecinos de enfrente. Por eso cree, 
hasta conocer a Kenny, que debe morir. Al final, como en 
&	������� ���
��, es otro accidente mortal el que le sale al 
encuentro. ¿C��� es pues que no haya "nada" después de la 
muerte? O sea, ¿es ese silencio, esa naturalidad no épica de la 
muerte, indicando que la nada es ����� de la muerte, que esté 
������ de la vida? Tal vez el público, después de este 
largometraje tan laico y tan religioso, calla al final también por 
esa posibilidad. 
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Alan Lomax 
  

 Con estas palabras comienza el 
documental “Feel like going home” 
(“Nostalgia del hogar”). Y no de forma 
casual es elegida esta frase para arrancar 
el documental sobre el blues, ya que, 
aunque no alude directamente al blues, sí 
recalca un aspecto clave del blues de los 
inicios, como es la importancia de la 
música; música no solo como 
actualmente la entendemos (como 
perteneciente al ocio), sino como 
necesidad, como necesidad vital, como 
método de comunicación y expresión más 
libre y natural. La música es capaz de 
encontrar un lenguaje con el que expresar 
todos los aspectos de la vida interior de 
los seres humanos que no pueden 
representarse adecuadamente mediante 
el lenguaje verbal. 
 Son dudosas y varias las causas 
que pudieron dar origen al Blues. 
Numerosos etnomusicólogos, han 
intentado demostrar las raíces africanas 
del blues y, como se nos muestra en los 
primeros minutos del documental, donde 
podemos observar el patrón de llamada y 
respuesta, la música de flauta y tambor y 
los “work�songs” o cantos de trabajo que 
entonaban los negros en las plantaciones 
para hacer los largos días de trabajo más 
llevaderos. Escuchando estas grabaciones 
parece evidente que África está muy 
presente. El etnomusicólogo Gerhard 
Kubik fue uno de los primeros en afirmar 
que ciertos elementos del blues tienen sus 
raíces en la música islámica de la parte 
central y occidental de África. 
 Si ya por un lado, la relación 
musical del blues con África es evidente, y 
parece un factor muy importante en el 
nacimiento del blues, otro gran factor 
podría ser la situación que sufren los 
afroamericanos llegados al sur de los 
EEUU a finales del siglo XIX. Esta 
situación, tratada en la primera parte del 
documental,    era      la     situación     de  

 

 
segregación racial (que en el estado de 
Mississippi se mantuvo entre los años 1870 
y 1967). Vejaciones, injusticias, desprecios y 
violencia. Todo esto fue cotidiano para los 
negros que vivían en este sistema, cuyo 
principio esencial era la separación de razas, 
y que tenia como finalidad la supremacía de 
la raza blanca. 

 Puede parecer paradójico que una 
música nacida de la soledad, la tristeza, la 
pobreza y la depresión pueda satisfacer a 
tantos seguidores. En realidad las primeras 
canciones de blues sirvieron para reavivar 
los ánimos de los esclavos afroamericanos 
(“El blues es pura supervivencia”). El 
público conectaba con los primeros 
cantantes de blues porque habían 
compartido sus mismas experiencias. Es 
lógico que una forma de arte tan sincera y 
valiosa haya llegado hasta nuestros días, y a 
su vez haya dado lugar a nuevas corrientes 
(Rock and Roll, Jazz, Soul, Funk, Rhythm 
and blues, etc). Muchos son los artistas que 
han reconocido las influencias del blues. Por 
ejemplo, Charlie Parker, contestaba así 
cuando le preguntaban qué era el jazz: “El 
jazz es la felicidad del blues”. Son 
innumerables los artistas y grupos que 
tienen dentro de su discografía diversos 
temas de blues anteriores. Entre ellos, 
destacan grupos como Led Zeppelin, The 
Rolling Stones (nombre de una canción de 
Muddy Waters), Cream, Jimi Hendrix, ZZ 
Top, The White Stripes, etc. 

 ¿Cuándo nace el blues? ¿En qué 
momento estos cantantes y músicos 
itinerantes (��������J pasan a ser ��
��	��? 
Con toda seguridad entre 1895 y 1914, 
aunque la metamorfosis fue lenta y no 
definitiva. El �������� transmitía una 
tradición, el ��
��	�� creaba otra 
sublimando su experiencia en una canción 
original. El ��������� negro, convertido en 
��
��	��� va más allá diciendo: ‹‹Yo››, por 
primera vez en la historia de los negros en 
América, contando su visión de las cosas y 
sus sentimientos. Esta toma de palabra 
individual es la afirmación de una 
humanidad que el sistema segregacionista 
quiso negar, un formidable acto de 
resistencia individual y colectiva.  

 La gran originalidad y expresión de los 
primeros ��
��	�� del Delta queda 
retratado de forma impecable en el 
documental, mediante las imágenes de 
archivo de Leadbelly,  Son House  o   Muddy 
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Waters. Y las intervenciones de Sam Carr, 
Taj Mahal, Otha Turner y Willie King, estos 
dos últimos con maravillosas 
interpretaciones de “My babe” y “Spoonful”, 
respectivamente. Escuchando a estos 
��
��	�� queda clara la notable diferencia 
que existe respecto a lo que se denomina 
hoy ‹‹blues contemporáneo››, que es 
frecuentemente brillante en el plano 
musical, pero está enormemente 
desprovisto de las cualidades 
fundamentales que han creado el “poder” 
de atracción del blues. Escuchar las 
interminables improvisaciones 
instrumentales de algunas de las estrellas 
de hoy sería suficiente para convencerse de 
ello.    
 La última parte del film retoma la 
cuestión de la raíz africana del blues o, al 
menos, la importancia de la música 
africana en el blues. Así bien, el titulo del 
documental, “Feel like going home” 
(“Nostalgia del hogar”), toma ahora mucho 
sentido, ya que Martin Scorsese parece 
buscar en esta última parte las raíces del 
blues, esa fascinación (nostalgia), que está 
patente durante todo el documental hacia 
la música étnica (hogar), como la música de 
flauta y tambor de las colinas del norte del 
Mississippi. Con la intervención de uno de 
los últimos flautistas de caña del 
Mississippi que quedan, Otha Turner, 
Martin Scorsese encuentra el enlaze 
perfecto para profundizar en la búsqueda 
de las raíces del blues. En la figura de 
Corey Harris, como guitarrista y cantante 
de blues de los EEUU, el documental viaja 
al corazón de África occidental, donde las 
interpretaciones de diferentes artistas 
africanos como Salif Keita, nos muestran la 
cercanía de esta música con el blues de los 
comienzos. 
 ¿Qué futuro se le puede predecir al 
blues, que se convierta en una especie de 
folklore internacional cada vez más 
apreciado, justamente por sus cualidades 
de autenticidad? 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aunque el blues nació en las 
comunidades negras del sur rural de los 
EEUU, ahora es interpretado por gente de 
todo el mundo. En los mismos EEUU, una 
gran parte de los artistas y la mayoría del 
público son blancos. Sin embargo, la 
cuestión (y polémica) sobre si el blues debe 
ser negro, es decir, interpretado por gente 
negra, o también existe el blues blanco, 
sigue dando mucho que hablar. 
 Revistas especializadas en este estilo 
musical tienen también diferentes puntos 
de vista. Por ejemplo, la revista ��
������
�, 
afirma que el blues, como cualquier otra 
música, no es exclusivo de una raza. Por el 
contrario, otras revistas como A��������
��, 
opinan que es, ante todo, la expresión de 
los negros frente a una determinada 
situación. 
 Tras la eliminación o desaparición de 
la segregación racial en los años sesenta, el 
blues (música de la segregación) sufre un 
retroceso entre los negros. 

En la actualidad, los nuevos 
‹‹%�
��	��II��blancos o negros, han hecho el 
mismo recorrido, poseen el mismo 
aprendizaje y la misma falta de raíces 
ancladas en la tradición del blues ‹‹étnico››, 
salvo contadas excepciones. Podemos 
afirmar que el blues ‹‹étnico›› ya no existe, 
excepto en algunas zonas de tradición 
blues, como el sur profundo, algunos 
barrios de ciudades como Memphis o 
Chicago y encontramos múltiples 
similitudes con África occidental. ¿Podemos 
todavía juzgar al blues en blanco y negro? 
¿Quién es más ‹‹autentico›› “Charlie 
Musselwhite” o “Corey Harris”? 
 

José Ignacio Canosa Vaquero
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En los Almacenes Maravillas 

necesitaban un rey mago. No pierdo 
nada por intentarlo, me dije. Cubrí el 
impreso de solicitud y con las mentiras 
precisas lo dejé en las oficinas de la 
última planta. Mentí en ocupaciones 
anteriores y en aficiones, nada grave. A 
los dos días me llamaron. Allí estábamos 
tres. Ya sabéis lo que hay, nos dijo el 
encargado. Tú, me dijo a mí, serás 
Baltasar. No se me ocurrió preguntar 
por qué yo. El encargado inició su lista 
de recomendaciones: ante todo mucha 
amabilidad, unos caramelos y tal, pero 
nada de entreteneros con los chavales 
que a los padres no les gusta esperar en 
la cola. Lo importante es la foto. Quiero 
sonrisas en la foto, quiero que los padres 
compren la cara de sus pequeños 
diablillos con vuestra jeta sonriente. 
¿Entendido? El encargado era un tipo 
metódico y no me cayó mal. Bueno, no 
tiene que ser tan difícil, pensé. 

Nos citó al día siguiente a las 
cuatro y media de la tarde. Llegamos 
puntuales y él no. En el tiempo que 
estuvimos esperando pude observar a 
mis dos compañeros, Gaspar y Melchor. 
El figurante que haría de Gaspar se 
llamaba justamente Gaspar y era la 
segunda vez que lo cogían. Melchor, sin 
embargo, dijo llamarse Mario. Son tipos 
normales, me dije. Ni jóvenes ni viejos, 
ni alegres ni tristes, ni especialmente 
amables ni huraños. Charlamos un rato 
acerca del trabajo y en esto escuchamos 
atentos las explicaciones de Gaspar. Su 
experiencia lejos de animarme me 
entristeció, no así a Melchor que celebró 
algunas anécdotas y no dejó de 
admirarse de la coincidencia de que 
Gaspar se llamase Gaspar.  

Cuando llegó el encargado nos 
preguntó incómodo que a qué 
esperábamos para disfrazarnos. Tomé 
conciencia entonces de mi situación. A 
mí nunca me gustó disfrazarme, las 
pocas veces que lo había hecho viví el 
disfraz como un cuerpo inesperado que 
me asfixiaba. Una vez que me había 
puesto una careta de cartón, al verme en 
un espejo a través de los círculos de los 
ojos, me enfrenté a  un  sonámbulo   que  

 
 

 
no era yo. Tendría que haber dimitido de rey 
mago allí mismo, pero ya era tarde. En el 
sótano de los Almacenes Maravillas nos 
esperaban los útiles del disfraz: las barbas 
postizas, las túnicas y capas, las babuchas, 
los turbantes y coronas, los adornos. A mí el 
betún.  

Al empezar a maquillarme sentí algo 
extraño, era como si se endureciese mi 
cuerpo. Todo mi cuerpo. Para mi sorpresa no 
me disgustó la sensación. Parecía estar en la 
piel de un animal disecado. Me puse unas 
medias blancas y unos pantalones 
bombachos de un color indefinido, quizá gris, 
unas babuchas con unas hebillas enormes y 
una túnica verde botella. Completé el disfraz 
con el turbante, la capa y unos guantes 
amarillos. No me miré pero pude verme al 
contemplar a los otros dos. Nos reímos. 
Pensé que eramos semejantes a tres muertos 
escondidos; aún así me alegré de ser 
Baltasar y cuando el encargado nos vio le 
guiñé un ojo en señal de agradecimiento. Él 
no se dio cuenta. 

Comenzamos nuestro primer día a las 
seis de la tarde en la primera planta. 
Nuestros tronos se situaban sobre una 
tarima forrada con una moqueta roja y 
protegidos por unas cintas también rojas. 
Ese día no hubo muchas visitas. Los niños 
nos entregaban sus cartas y se sentaban en 
nuestras rodillas para la foto. Les dábamos 
unos caramelos y les sonreíamos. Yo 
observaba a Gaspar y poco a poco pude 
alejar mi tristeza. El preferido era Melchor. Y 
no lo hacía mal. Parecía hablar más que 
ninguno con los niños y aunque algunos se 
asustaban, pronto los ganaba con las manos, 
los ojos, la barba blanca. De vez en cuando el 
encargado se acercaba para mirarnos y ver 
que todo iba bien. Todo iba bien. Al terminar, 
aunque no nos felicitó, pude comprobar que 
tenía una mueca de satisfacción en su cara.  

Por la noche bebí en exceso. No 
conseguí quitarme del todo el betún ni un 
cierto olor a cerrado de la túnica que sólo 
ahora percibía. Tomé mucho vino pero está 
vez no lo hacía para olvidar ni para celebrar. 
No sé porque lo hacía. Tal vez por el betún. 
Al llegar a mi habitación mil rostros de niños 
daban vueltas alrededor de la lámpara del 
techo. Estás más jodido de lo que pensabas, 
me dije. Me dormí deseando que aquel 
carrusel dejase de revolotear sobre mí. Pero 
al levantarme fue peor. El carrusel lo tenía 
dentro de la cabeza. Me puse un café muy  
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cargado y  me  tomé  una  copa  de  coñac. 
El carrusel empezó a pararse. Tenía que 
estar a las once y media en los Almacenes. 
Al recordarlo sentí un pinchazo profundo 
en las sienes. Me temblaban las manos y 
tenía un vacío próximo al vómito en las 
tripas. Llegué tarde. El encargado me miró 
mal. Gaspar me miró mal. Melchor no me 
miró. Yo me encogí de hombros y volví a 
darme el betún. 

La mañana era aburrida. ¿A quién 
se le ocurre visitar a los reyes magos por la 
mañana? Llevaba cinco niños, cinco 
sesiones de carta, caramelos y foto. 
Después de unas horas había conseguido 
controlar la resaca y el temblor de las 
manos. La mañana llegaba a su final y yo 
necesitaba al menos unas cervezas. Me 
estaba moviendo en el trono cuando vi 
acercarse a un niño y una niña. Son 
hermanos, pensé. La niña fue a Melchor y 
el niño vino a mí. Le pregunté cuántos años 
tenía y cómo se llamaba. Siete, me dijo. Soy 
Antonio, pero puede llamarme Toni. Era el 
niño más resuelto con el que había 
hablado. Bien Toni, ¿has escrito tu carta? 
Sí, contestó, y la sacó del bolsillo. En la 
carta están los juguetes pero yo quiero que 
me traiga una cosa en secreto. Esto último 
lo dijo bajando la voz. Ah sí, y ¿qué cosa?; 
yo estaba verdaderamente interesado. 
Quiero una máscara de caníbal, dijo 
mirándome a los ojos. Una máscara de 
caníbal con los dientes de acero, precisó sin 
apartar la mirada. Melchor había terminado 
con su hermanita y vi como la niña se 
acercaba a su madre y vi como la madre 
esperaba al niño. Era una mujer atractiva, 
vestía bien, tenía el pelo largo, las piernas 
largas y un escote prometedor. Algo le pasó 
a mi segunda piel porque desde ese 
momento no pude quitar la vista de la 
madre del niño. Veremos que se puede 
hacer, Toni, dije sonriendo de veras por 
primera vez en la mañana. El año pasado 
se la pedí a Gaspar y no me la trajo, se 
quejó. Pero este año... he dibujado la 
máscara que yo quiero. Y metiendo su 
manita de nuevo en el bolsillo me acercó 
una hoja de bloc cuadriculada. Le 
pregunté: y esto que quieres ¿lo saben tus 
padres? Mi padre no está y mi madre no lo 
sabe, fue su respuesta. Al irse, Toni volvió 
la cara y yo le dije adiós con la mano 
mientras me perdía en las caderas y en la 

cuidada melena de su madre. Esa misma 
noche, después de la taberna, soñé que la 
comía.  

Fue difícil hacerme con una 
máscara que se pareciese a la del dibujo. El 
problema eran los dientes. Fueron Melchor 
y Gaspar los que lo solucionaron. Cuando 
se lo conté me miraron asombrados. 
Gaspar no recordaba al niño de la máscara. 
Observé que algo había cambiado en su 
valoración sobre mí. Un borracho vencido 
por la ternura de encontrar un regalo 
imposible o algo así. Un verdadero rey 
mago. Les pareció una buena idea y la 
tarde del tres de Enero me trajeron la 
máscara con sus dientes de acero. Una 
máscara en forma de avellana con dos 
grandes huecos en los ojos e hilos de 
esparto alrededor de la frente. La habían 
pintado en tres colores: rojo, blanco y 
negro; y habían puesto dos piezas de metal 
en el labio superior. 

En la hoja de bloc Toni había 
apuntado su dirección y teléfono. Podía 
haber llamado esa misma noche pero de 
repente sentí pánico. Tal vez porque 
estuviese sobrio. A la mañana siguiente me 
venció el deseo. Había soñado que estaba 
encerrado en un laberinto de oficinas. 
Estaba desnudo y mojado, las oficinas se 
estaban inundando, todo flotaba a mi 
alrededor y yo me ahogaba. Al despertarme 
me miré en un espejo: tenía los ojos negros, 
la nariz negra, las orejas negras. Entonces 
la llamé. No me salían las palabras y ella 
estuvo a punto de colgar dos veces, pero al 
decirle que era Baltasar, el rey negro de los 
Almacenes Maravillas, ella pareció 
comprender. Le dije lo de Toni y la máscara 
y ella siguió entendiendo. Quedamos en 
que me pasaría por su casa por la tarde 
después de mi función en los Almacenes. 
Envolví la máscara con el primer papel que 
encontré y me la llevé. La tuve todo el 
tiempo cerca de mí, en mi trono. Me 
encontraba casi feliz, despejado, lúcido. Era 
el rey mago Baltasar cuidando la ilusión de 
los niños y un regalo secreto.  

La casa quedaba en las afueras, una 
casa de dos plantas rodeada por un 
pequeño jardín. Llamé y me abrió. Me dijo 
que los niños estaban durmiendo, me invitó 
a pasar y me ofreció un café. Le dije que sí. 
Yo estaba nervioso, ella se movía con total 
naturalidad y me hacía bailar viendo los 
volantes de su falda gris.
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Me preguntó que cómo era la vida de un 
rey mago y a qué me dedicaba cuando 
no ejercía. Le dije la verdad pero 
sospeché que no me creía. Abrió el 
paquete con la máscara y me dijo que le 
daba miedo. Yo le dije que a mí también 
me daba miedo. Volvió a envolver la 
máscara y, esta vez sí, se parecía a un 
regalo. Me iba a despedir cuando la miré 
a los ojos.  

Todo fue muy rápido. Lo vi en 
sus ojos salvajes, en su cuello. Lo vi en 
su falda de volantes. Lo vi todo mientras 
se acercaba a mí y me besaba y me 
acariciaba. Decía palabras que no he 
conseguido olvidar. Me abrazaba con sus 
piernas y yo me encerré en su pelo y 
apreté en sus caderas. Nos ardía la  piel.  

 
 

 

Unas gotitas negras resbalaron de mi nuca a 
su pecho. Pensé que el betún era mi vigor. 
Gruñíamos. Realmente me desmayé en su 
sexo. Entonces vi también a los niños. Allí 
parados, cogidos de la mano. La niña llevaba 
una máscara puesta, una máscara con dos 
dientes metálicos. A Toni le brillaban los ojos 
y a la máscara le brillaban los dientes. Toni 
tenía el paquete sin abrir en la otra mano. Es 
una verdadera máscara de caníbal, gritó el 
niño alzando el regalo mientras yo me 
levantaba. Me fui sin decir nada dejando 
atrás el cuerpo de aquella mujer y a sus hijos 
caníbales. 
 

Ramón Gil Sánchez
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