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Eu non fun

Un mundo que non se ama completamente
até morrer, coa paixón coa que un home
ama a unha muller, representa nada máis
que o interese egocéntrico e a obriga
de traballar, ser útil. Se o comparamos cos
mundos que pasaron, é espantoso, e representa
o mundo máis errado de todos.
Georges Bataille

Sóbrannos reclamacións, e á hora da verdade de pouco
nos serven. Articular o que nos oprime é unha fase crucial
de calquera proceso de toma de conciencia, de liberación;
mais agardar o recoñecemento e a xustiza provenientes de
quen nos somete é meter a pata antes sequera de dar o
primeiro paso. Fallas, inxurias, abusos e inxustizas inzan
os mecanismos capitalistas en que habitamos. É certo:
volvémonos desbotábeis.
O capitalismo global, malia a súa imaxe de si —e
grazas a ela—, é o sistema operativo da era histórica na
que hai máis escravitude no mundo. Traballo forzado,
sen paga ningunha, sen posibilidade de irse. Hoxe en día,
hai unha maior cantidade de persoas literal e totalmente
escravizadas que en calquera outro momento da historia
da humanidade. Mais haberá que sinalar, antes de apuntar
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co dedo, como é que lle damos vigor e continuidade a
este terríbel sufrimento. É dicir: todo o que habitamos,
habítanos.
De igual xeito que o capitalismo, en tanto sistema,
é quen de cooptar e asimilar todo discurso —sacando
mesmo grande plusvalía dos discursos antagónicos ao
utilizalos como innovacións de mercado—, así nós somos
adeptos, alén da nosa comprensión para reducir calquera
discurso —aínda os que máis atacan ou refutan as nosas
tendencias narcisistas—, a un método máis para nos
engrandecer. Un exemplo claro disto: “eu son máis guai ca
ti porque teño menos ego ca ti...”.
Somos rápidos para criticar, para lanzar o comentario
cáustico, como se houbese un sitio onde nos acubillar —
mantérmonos limpos e puros— fóra do que criticamos. E
no outro extremo encubrímonos con máscaras, avogamos
por un nihilismo rampante, adozamos con humor ou
sarcasmo a fatiga de empatía na que vivimos. O certo é
que ao falar de consumo e espectáculo non hai saída; non
hai un espazo exterior dende o cal aludir a iso. Sómolo.
Esta fantasía do noso escepticismo é o que máis
inxenuos nos fai. A noción do suxeito independente (unha
idea moi moderna) é unha fórmula infalíbel para afogar
no alleamento: “Ao cabo nada disto me afecta”. Crer que
cun par de observacións podemos desarmar o efecto da
publicidade é negar o feito de que esta opera só grazas a
ese imago que temos de nós, e que con tanto esmero nos
dedicamos a preservar. É dicir, se non deconstruímos ao
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suxeito destas producións —non só en teoría, senón en
vivencia— o seu acoso segue a operar sen límite ningún.
Habitamos un espazo caracterizado pola omnipresencia
da publicidade globalizada. Os seus valores operantes
interpélannos cunha chantaxe libidinal, para se situaren
como eixo da nosa narrativa persoal. O noso sentido do
humor ditamínano as series de televisión e os anuncios que
vemos; o que cremos atractivo, ese como debemos ser para
aspirar ao contacto con alguén máis, redáctano os ciumes
que instiga a publicidade. Esta sempre presenta un ton
perverso disfrazado de “sentido común”, subverte a ollada
antes de que poidamos subverter as súas implicacións, xera
todo un ton dende o cal nos xulgamos e somos xulgados
acotío, intercede entre nós e os outros, enchendo o espazo
entre o que se di e o que se oe.
Claro, entón reclamamos. E ao facelo seguimos o xogo,
a dialéctica da publicidade; convertémonos en imaxe e
vivimos dende o reflexo do espello da compracencia. E
o treito entre o espello e nós está inchado de ideoloxía
que conmemora esta imaxe de nós, toma toda experiencia
como un valor agregado para a nosa imaxe e procura
continuamente convencer aos demais da validez desta.
Auto-obsesión. Narciso ferido. E no entanto, alimentamos
a escravitude global, e perpetuamos o sufrimento que este
vivir en terceira persoa trae consigo.
As tramas que sustentan este sufrimento baséanse no
empirismo —que non é máis ca unha serie de metáforas
cognitivas— como oposto á empatía, a disposición a
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sacrificar a imaxe de si perante a experiencia inminente.
De nada nos serve a reclamación. O único mito que nos
concirne destruír e o do eu, o espectáculo que máis nos
entretén e consume. Antes de apuntar co dedo e proferir
reclamacións, teremos que nos situar e implantar a nosa
vida diaria e a nosa experiencia interior naquel monstro
que nos asexa.

[ intermezzo 1 ]

Estas definicións para termos, digamos, filosóficos, procureinas ao chou, como quen procura algunha pegada nunha biblia,
entre as páxinas dos manuais de uso para electrodomésticos:
Ilusión: Confirma que o monitor está a usar 256 cores.
Paranoia: Insira un contrasinal de catro díxitos utilizando
os botóns numéricos e deseguido prema o botón Enter.
Vinganza: Recoméndase que a lavadora non se instale en
áreas onde o clima sexa de conxelación, pois a lavadora ten
partes onde sempre contén residuos de auga, como a válvula,
a bomba, as mangueiras.
Sospeita: Asegúrese de que a casete estea firmemente inserida no compartimento para a mesma.
Albedrío: A imaxe móstrase independentemente das condicións do sinal e pode que non sempre sexa visíbel.
Arela: Prema Play outra volta para reproducir a fita.
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Saudade polo nunca foi:
Porno vs. “O Imposíbel”

... recoñecerse a un mesmo como completamente
implicado no mundo, céibanos da necesidade
de enraizar a nosa política na identificación,
os partidos de vangarda, a pureza ou a maternidade.
Donna Haraway, Manifesto Cyborg

Ao percorrer calquera mercado, estación de metro ou
esquina urbana, unha e outra vez topámonos con postos
de lona vermella de películas piratas. Unhas clonadas e
outras acabadas de “filmar” ao vivo e en directo dende a
sala dalgún cine local, con efectos de cámara dixital de
man e todo, ben realista. E entre esa abafante conxestión
da chamada sétima arte, entre a marexada dese mar de
tramas e traumas, algo fainos virar, a mirar de novo ou cara
a outro lado, mais móvenos.
A produción de películas porno supera a do cinema de
calquera outro xénero, con ganancias anuais que superan
as do resto do mundo do lecer, incluíndo as de todos os
deportes. Observamos moitas persoas entrar nos postos e
seleccionar con aires de atención e présa —portando o ben
ensaiado xesto de indiferenza na faciana— a porno que
consumirán chegando do choio; así é posíbel atoparnos
diante das numerosas portadas, escollendo as imaxes que
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inxeriremos. Grandes producións con actrices de sona no
medio, coleccións amateur e até filmacións clandestinas
do que acontece nos cuartos de frecuentados moteis ou
hoteis da gran Tenochtitlán (por se alguén tiña dúbidas
acerca do que e como o fan os outros na nosa bela cidade).
En seccións temáticas ficamos parvos a ollar como unha
muller é bañada polo seme dun burro ao que acaba de
facer unha felación ou vemos tres mulleres con penes,
vestidas de látex, en mesas de quirófano; mozos, avoíñas,
un gay adolescente enfocado nos piercings, sexo lésbico
arabesco, bondage, transexuais con fetiche de navallas,
sexo interracial anal, ananos con secretarias, necrofilia,
bukake, gang-bang, squirting caseiro, máquinas e xoguetes,
sadomasoquismo e disciplina, hentai, violacións, mexo e
feces, un voyeur de supermercado. O que anda á procura
atopa; é dicir, atópaselle.
Crer que contamos con algunha especie de inmunidade
perante estas imaxes, como se houbese un sitio fóra,
impermeábel ás imaxes que constitúen a textura das
fantasías que nos arrodean e habitan, é un delirio. Non é que
as secuencias que ollamos se convertan en actos —a pasaxe
ao acto non é unha premisa necesaria falando do consumo
de imaxes—, mais tampouco podemos considerar o acto
de ollar como algo pasivo de seu. Implícanos. Afanarse á
convicción de que se é escéptico, de que posuímos unha
especie de pureza crítica, é unha inxenuidade brutalmente
perigosa. É a fórmula infalíbel para non nos decatar de que
non nos decatamos.
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Desencadéanse fantasías e introxéctanse outras tantas.
As secuencias foron filmadas cunha ollada en mente; xa
que logo, a nosa ollada é parte intrínseca da escena que
olla(mos). Indivisíbeis, entrañábeis. Crer que somos
suspicaces non afecta o vulnerábeis que somos, só fai diso
un punto cego. Non abonda con non ollar as películas,
aínda así somos vistos por outros, de acordo co sentido
que estas propoñen. Censuralas non cancela as formas
de erotizar que nelas se (re)presentan ou se simulan.
Interpretación. É por medio destas visións que podemos
quizais analizar e deconstruír as narrativas do desexo que
moldean as manifestacións e texturas dos nosos desexos.
O que desexamos —ou cremos que desexamos— e o que
rexeitamos son axiomas básicos que entretecen a identidade
que asumimos e dende a cal interpretamos e actuamos.
Nin máis nin menos. Aí estamos. O porno é estética,
política e ética. A teoría disfrazada de lubricantes. Non
podemos illarnos, vivir de xeito absoluto, independente.
Non somos permanentes, somos permeabilidade.
Xa que o porno é un xénero tan difícil de definir con
claridade e certeza, recoñecelo a miúdo non ten outro
eixo de dilucidación que as reaccións corporais que
incita no espectador. Onde estamos se os nosos corpos
se ven sobados polas imaxes? fóra ou dentro da pantalla?
O xénero de produción máis prolífica, que involucra o
como nos miramos e que queremos uns de/con outros
diariamente, merece que o contemplemos con atención;
que o despoxemos da capa de tabú, transgresión e enigma
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que o protexe da reflexión. Apreciar a súa relación coa
nosa subxectividade. Non hai onde mirar que non estea aí,
pulsando. Malia o investimento que fixemos na fascinación,
podemos aspirar a unha creación subxectiva que non estea
obrigada á mediación destes modelos de sentido.
A demanda
...quen di “ Non mintas! “ ten que dicir antes “ Responde! “ […].
Entre o que dá ordes e o que ten que obedecelas non hai unha
desigualdade tan radical como entre quen ten dereito a
esixir unha resposta e quen ten a obriga de responder.
Milan Kundera, A inmortalidade

Lembro que tiña unha cámara de vídeo que se podía conectar
directamente ao televisor para ver o que tiña filmado. Mesmo
contaba coa opción de gravar mentres a cámara seguía
conectada, e así podía ver na pantalla o que pasaba polo
ollo daquela. Claro, o gravado reducíase ao que acontecía
no cuarto, mais había un efecto cuxo convite á absorción e
o asombro excedía o de calquera representación. Ao virar a
cámara para que ollase directamente a pantalla, non se vía
unha toma do televisor; o que aparecía era unha especie de
túnel de tons claros cuxa velocidade variaba segundo o ángulo
da cámara. Era coma se a cámara, ao tentar ollar a súa propia
ollada, rematase nun diferir de si mesma sen fin.
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A conciencia —por así chamala— ou o rexistro
da experiencia como tal, mostra este mesmo efecto:
para ser consciente de algo, debo ser consciente de que
son consciente diso, e á vez, ser consciente de que son
consciente de que son consciente... Non é algo que un se
propoña, senón que este continuo suspender, postergar e
reflectir é parte da estrutura das nosas experiencias.
Ademais do aprazar que xera a cámara fronte á
pantalla ou o rexistro da experiencia, o desexo —por así
chamalo...— amosa esta continua elusividade perante a
localización, este esluírse a calquera principio, marca ou
fin. Inasíbel e aparente. O desexo evade a significación
(mesmo esta); móvese entre as irreparábeis fendas da nosa
experiencia, sempre xa aparente, sempre xa inaprensíbel.
Un orgasmo vívese unicamente en primeira persoa; e
o que é máis, aínda en primeira persoa as súas calidades
expresan un vertixinoso despregue de tons e texturas
ominosas: non é localizábel nin no espazo nin no tempo.
Non obstante, a cámara ousa asilo, e con apuro. E por
suposto, téntao.
Linda Williams, na súa eminente obra Hard Core.
Power, Pleasure and the “Frenzy of the Visible” (Hard Core.
Poder, pracer e o “frenesí do visíbel”), analiza as tramas ás
que o xénero pornográfico recorre para facer visíbel o
imposíbel. Detrás desta fixación pola visibilidade opera o
devezo de poder na súa necesidade de facer de todo algo
cuantificábel, un saber. Nada debe escapárselle; todo debe
responder, ser predicíbel, localizábel, estar baixo control.
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Mesmo, perder ese control que nunca se tivo ten que
estar baixo control. Porén, cando se trata da sexualidade
humana, algo foxe... sempre.
O orgasmo feminino —por así invocalo— é intocábel
pola cámara no seu tento de trazar unha scientia sexualis.
Procura unha confesión absoluta do corpo nas súas
convulsións involuntarias, para así saber que, de feito,
aconteceu algo. Algo real. Do mesmo xeito, se acontece
algo “involuntario” suxírese que todo o que lle precede e
segue emerxe dunha “vontade” concreta, singular e final.
Recórrese unha e outra vez á imaxe do pene en exaculación.
Así, cos espasmos e a externalización do interno (o seme),
a promesa é facer explícito o implícito e por iso hai unha
intimidade alusiva a algo demostrábel, algo verdadeiro.1
Quizais polo afán deste “frenesí do visíbel”, no
imaxinario cinematográfico da cultura popular Deep
Throat (Damiano, 1972) comeza a trasladar o pracer
feminino ao rostro por medio da oralidade. Xa que esta é
máis expresiva, preténdese significar así o pracer feminino.
Cando un pene exacula na pantalla, usualmente sobre
o rostro dunha muller que actúa extasiada ao recibir
o líquido alleo nas súas pestanas cargadas de rímmel,
comprendemos que vimos unha porno e que concluíu.
Podemos estar satisfeitos: ese algo pasou, e aí estivemos
nós como un alguén.
Aínda que agora hai outros intentos de representar
1
Externo/interno, explícito/implícito, voluntario/involuntario son
termos que se definen e, xa que logo, cancelan mutuamente.
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o orgasmo da muller (como as exaculacións vaxinais,
squirting, e mesmo por medio de historietas nas que se
traza o interior da vaxina con correntes eléctricas), o certo
é que o pracer, aínda o do home, escapa á representación.
O que vemos é un órgano cumprindo unha función
corporal, mais non o gozo, xa que este acontece sempre
en primeira persoa, nun diferir de si continuo e constante.
Non hai acceso ao gozo do outro. Porén, na evolución
das tramas do porno, enganar á muller volveuse co tempo
unha premisa máis, necesaria para significar o pracer:
debe mostrarse que se lle paga menos do acordado, que
se lle fai algo que non agardaba, que é deitada pola borda
dun barco ou que se lle nega algo prometido, como unha
green card.2 Así tamén, por medio da dor e a decepción,
preténdese albiscar e verificar.
Isto é equivalente ao fetichismo do realismo. Sexa con
webcams ou cámaras dixitais, este efecto realidade —un
vídeo caseiro ou un filmado sen o consentimento alleo, de
preferencia a través da lente dun teléfono celular, co efecto
chafallas que é equiparábel a realidade— vólvese unha
fascinación imperante.3 Por exemplo, nos sitios web nos

que se presentan vídeos de mulleres mexando en baños
públicos, xa é costume gravar á “protagonista” nas súas
“actividades diarias”, para así poder dicir: “Velaí: é real,
é unha persoa real, realmente víchela mexar”. A realidade
é un efecto; un que enfeitiza, xa que semella ofrecer unha
verdade que nos desobriga de toda responsabilidade, un
punto de referencia total dende o cal se pode catalogar o
que sexa con certeza absoluta.
Hai pouco, navegando as interfases da ociosidade e a
antropoloxía, cruceime cun sitio no cal, por medio dunha
especie de estetoscopio/consolador, mírase dentro do
corpo dunha muller. Este artefacto fálico-transparente
introdúcese e abre a vaxina, como se dun exame
xinecolóxico se tratase (e acaso non?). A intención: ver algo
que se di “perder” na primeira penetración vaxinal de toda
muller: a virxindade. A insaciábel insistencia por localizar
unha orixe, unha pureza, un límite que transgredir.4
Que maior saudade que a que produce isto? O hime de
preto, en pantalla. Unha membrana cuxo significado se
equipara coa pureza, a autenticidade —o infalsificábel—:
Agora velo, agora non. “Algo realmente real sucedeu;

2

En casos como o da green card prometida e logo negada, a recorrencia da necesidade do poder económico para “controlar” o corpo
é aparente. Trátase quizais dunha ironía por medio da cal se procura
o engano por parte da muller, para así confirmar o dominio, xa que
se ela finxe, faino por deber e se sente ese deber, daquela “verifícase” o
exercicio do terror.
3
Quixera considerar de que formas se emprega este efecto chafallas
(de baixa calidade) en propagandas políticas e na publicidade para aludir e

apelar a unha noción/imaxe construída do popular, concepción fabricada
cando se equipara a carencia de recursos coa naturalidade e a autenticidade. Así, facendo por medio dun des-prezo (parte do look é que custa
menos) como se se entendese, como se se compartise unha realidade, que
no fondo é representada por dita facción, abertamente asumen que finxen
e por iso outórgaselles credibilidade.
4
De lograrse verificar unha lei ontolóxica/metafísica de xeito absoluto, entón pódese pretender estar por riba desta. A burla.
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pódelo verificar”. “Desapareceu..., ves?”. Nesta trama
debúxase un tránsito nostálxico ao pasado do porno.
Tamén no impulso retro tendemos a procurar unha xénese,
ese algo verificábel. Nas stag films, esas primeiras filmacións
producidas para ser vistas usualmente por grupos de
homes en fraternidades universitarias, as imaxes adoitaban
basearse na exploración do corpo dunha muller, como a
xogar ao doutor. A secuencia xeralmente culminaba con
achegamentos borrosos á descoñecida escuridade entre a
labia aberta.
En filmacións porno de principios do século XX hai
un elemento recorrente que agora esvaeceu na obsesión co
realismo: o sentido lúdico. É posíbel atopar parellas rindo,
xogando; parece que se divirten, e o final do intercambio
adoita marcarse cunha aperta. Actualmente a aura da
escena é mistificada, e a humillación light desfila como a
manifestación precisa para asegurarse de que unha vontade
foi violada polo apetito doutro. O movemento que aquí se
suscita é case irónico; primeiro procúrase unha seguridade
ontolóxica para despois demostrar que esta é permeábel; é
dicir, que non é unha base sólida, que pode fracturar.
Así, a narrativa non cambiou moito dende os anos
setenta (década na que o porno chega á pantalla grande,
cando os cines porno aínda eran concorridos). A trama
común era o problema do pracer, xeralmente posto en
marcha e simbolizado por unha muller que non atopa
o que lle abondaría para marcar/verificar o seu gozo. A
tendencia retro vémola tamén nos vídeos amateur, que o
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mesmo que o porno setenteiro amosan persoas con velo e
corpos non atléticos en actos sexuais, só que en ausencia
da xenial música funk das producións de antano. Agora
mirar corpos non-ideais é tamén un ideal, como quen
adquire as gravacións do que acontece nos moteis da súa
cidade, para así observar os actos dos seus concidadáns,
dos seus veciños. Mais nos setenta un, polo menos, sabíase
pervertido porque acudía ao tan sinalado cine porno.
Aínda existía o plus desa confrontación persoal con alguén
máis, aínda había que acudir a un espazo público para
ollar imaxes porno en movemento.
Nos oitenta xorde o vídeo caseiro (as afamadas fitas
Beta) e as primeiras mulleres que dirixen porno. As tramas
modifícanse cos avances tecnolóxicos; o acceso cambia. As
parellas podían alugar e ver vídeos xuntos na casa. Comeza
así un desprazamento das grandes narrativas e producións
ás subcategorías, cara ao específico. A identidade rexorde
como parte da premisa das fantasías, como o seu reflexo.
Mostra clara do capitalismo serodio, o eu defínese polas
súas preferencias de consumo. A pregunta central da trama
vira cara a un “E a ti que che mola?”. Aí encontramos a
saudade por unha seguridade ontolóxica imposíbel, que
ousa trazar o seu eixo na peculiaridade dos seus gustos, a
obsesión, a fixación.
Axiña chegan as cámaras e os efectos dixitais, os Dvd, a
microtecnoloxía, a televisión de pago, a Rede, a pirataría.
É abismal; non damos feito para asegurarnos de que
vimos algo obsceno. Vertixe. As funcións dixitais permiten
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enfocarse con singular precisión en imaxes e secuencias
hiperespecíficas; non por iso nos saímos do sistémico,
xa que mesmo o peculiar e eventual está catalogado.
Nada é abondo: o grotesco, a violencia, a privacidade
allea, os xéneros máis bizarros e particulares, a inocencia
(perdéndose), os efectos especiais, nin sequera os retro ou
chafallas. É coma se disecásemos un corpo e o cortásemos
en anaquiños até que xa non quedasen indicios daquilo
que incitou a procura: a pregunta, o suxeito, o obxecto.
Prórroga.
Coa distancia do monitor e o suposto anonimato
da rede de por medio, a fantasía dun panóptico voyeur
aparece como un ideal onanista total. Mais este efecto
panóptico é aparente na súa lectura literal: somos o
punto cego.5 Vólvese case críbel que esta distancia existe,
que prevalece a posibilidade de ser inmune ao discurso.
Presa doada. A fascinación obvia a produción; cóllenos de
sorpresa. As imaxes asúmense como ideais afectivos, como
as profundas verdades dun instinto natural e xenuíno, clics
predicíbeis, como un mapa de reaccións calculadas. Visa
ou American Express?
O porno, con todo o seu halo de transgresión e aventura
no prohibido, adoita ser unha manifestación normativa
máis, que define con narrativas tautolóxicas aquilo que
reta e evade á definición mesma. Aporía/desexo. Raia no
5
É dicir, resulta claro que no caso de ver sen ser vistos dende unha
inmersión no fluxo de imaxes o que se cesa de rexistrar son os efectos
destas na ollada mesma, na subxectividade. A subversión inversa ocorre.

22#

que a pretensión de transgresión tende: unha esixencia de
que se ispa por completo a Lei para poder saber de que
se trata todo. Por iso, déixase de crear subxectividade e
simplemente xógase a intentar burlar a lei: o confort.6 A
ollada vira cara ao pasado para ver se quizais aí se atopa
o que é a sexualidade humana. Empirismo por empatía7.
Fantasía de control, angustia perante o descoñecido,
pánico á morte, a narrativa dun moralismo rampante. Así
é: o porno é moralista.
A primeira imaxe que suxerín ao inicio deste segmento
—o túnel de luminosidades aprazadas que aparece ao virar
a cámara cara á pantalla para tentar rexistrar a súa ollada—
é a única imaxe explícita. Nela polo menos faise aparente
que o que acontece é un continuo e luminoso diferir. Sería
isto catro X?

Isto lémbrame a forma en que Octavio Paz, na entrevista con Claude Fell (Plural, nº 50, 1975), trata a impunidade da figura de autoridade masculina na historia e o mito mexicanos: “O caudillo é heroico,
épico: é o home que está para alén da lei, que crea a lei”. En tanto, estar
fóra da lei é tamén ser a lei. Ou como suxire a canción Jefe de jefes dos
Tigres del Norte: o xefe de xefes é aquel cuxa palabra é a lei.
7
Este é un tema que reitero a través do meu traballo. Lakoff e Johnson
trátano exemplarmente en textos como Philosophy in the Flesh (1999), no
cal demostran con precisión e atención os fundamentos metafóricos do
empirismo, desvelando que se trata dunha construción histórica, mais
non dun eixo de encontro transparente coa realidade.
6
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Intimidade
Orgasmo é o vórtice da risa
xeneralizada dos corpos.
Alphonso Lingis, Trust

Na introdución de Crítica da razón cínica, Peter Sloterdijk
propón que a filosofía foi tomada prisoneira polas
estratexias do poder, tornándose un dispositivo máis da
ecuación que indica que o saber é poder. A filosofía comeza
polo amor e diríxese á sinceridade. Non se chega a un
coñecemento, senón a unha epifanía cuxo eixo é o amor
no seu cotián vivir. Non é unha arma do suxeito nunha
batalla de xadrez; é o suxeito mesmo quen muda para
poder tocar e expresar a súa verdade.
A pornografía está chea de afectos, desplántaos e
preséntaos ante o observador, cuxo corpo reacciona. O
convite está feito, e os fluxos incitan a imaxinarnos aí,
así. Instíganse pantasmas que se desatan, e inundados
polas particularidades das nosas fantasías desencadéanse
recorrencias. Iso é todo, o mesmo que sucede cando
unha palabra ou un aceno provocan asociacións. Estas
asociacións non son gratuítas nin inocentes; levan as
marcas precisas do poder político, da orde estabelecida,
das súas tramas e da súa preservación na identidade e a
crenza. Nos nosos actos e fantasías sexuais desvélanse as
narrativas que nos habitan... e acosan.
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Un obxecto nunha vitrina do museo, non un ritual
dinámico; como unha peza arqueolóxica que para cando
a vemos xa nada ten que ver co seu simbolismo orixinal,
xa que agora é unha peza arqueolóxica. Aquilo co que
“empatizamos” é unha actuación, un traballo, algo útil,
un produto educativo. O diñeiro mediando o simulacro
de permisividade. Por veces fermoso e monstruoso,
divertido e estraño, por veces aburrido e arrepiante: unha
imaxe máis. A nudez, un disfrace. Manobra apócrifa de
intimidade panóptica pseudovoyeur. É quizais o finxir o
que estimula ao espectador: “Finxen para min; para a miña
ollada; por iso, teño poder... adquisitivo...existo”. A posta
en escena non é obra da ollada, senón que é a ollada a
que é obxecto de modificacións teledirixidas. A distancia
é total na súa nulidade (alén de fantasías desatadas; é iso e
nada máis: porno: moeda).
Hoxe en día vivimos baixo o peso da obriga dun
gozo normativizado. As súas formas e calidades están xa
designadas e calculadas pola ollada médica, aquela ollada
que promete disociar o observador do observado. Porén,
xusto no erótico, algo nos supera. No gozo mesmo non
hai acceso ao outro, ao seu gozo, xa que se vive en primeira
persoa. Esta obriga é o rostro neoliberal dunha ansiedade
perante a diferenza que procura cancelar e neutralizar ao
outro, silencialo baixo a súa furada lóxica de empirismo
cínico. Así xorde e toma pulo esta compulsión por falar
de sexo, que non só non é o mesmo que falar dende a
sexualidade, senón que en certa forma é o oposto. Falar
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dende a sexualidade transita pola inevitabilidade do
involucramento propio con e dende aquilo que nos supera,
mentres que falar de sexo é un intento por desarmar e
contabilizar dende a función e perspectiva dun eu vixilante,
dende o delirio da obxectividade. É unha construción para
evitar a inmanencia e o espazo. É a diferenza entre a vertixe
dun bico e as estatísticas de Masters e Johnson.
A intimidade ameaza o útil, pola súa espontaneidade
e a radiante apertura para co presente e o alleo, asume o
implicados que estamos en vivir.
Agora penso na cantidade de pílulas que hai para
regular o “rendemento” sexual e mesmo aliviar a timidez
ou o nerviosismo, o insomnio ou a ansiedade.
Agora penso no contacto. Agora penso na radical
diferenza de alguén máis.
Agora quero pechar os ollos.
Agora soño no posíbel e o imposíbel.
Agora, un poema que aínda está por escribirse, en vez
dun manual de instrucións, escrito por un gángster e
globalizado pola inercia.
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[ intermezzo 2 ]

Supoñamos que vives (ou, máis ben, padeces) unha intensa
mais inexplicábel atracción por Paulina Rubio. Todo isto moi
ao teu pesar e á contra das túas crenzas persoais, preferencias
estéticas e o máis lúdico dos teus gustos. E supoñamos que
esta atracción non é apenas unha simple infatuación ou un
abraio mediático, senón que, xenuinamente, en cada poro de
certeza do teu corpo, o que che atinxe é unha irrefutábel conexión eroticoespiritual. Deste xeito, cada vez que a observas
ou escoitas a súa voz, prodúcese en ti unha incontíbel plenitude e apertura cara á vida; provócache unha serie de revelacións marcadas por excitación sexual, unha tenrura inmanente
e unha lucidez mística sen precedentes.
Agora, supoñamos tamén que logo dun tempo de ter experimentado isto, decátaste persoalmente de que en realidade “la
Chica Dorada” é un robot. Xa que sabes que Pau é un aparato
deseñado nalgún soto gobernamental en Alemaña, como parte
dun programa de desenvolvemento industrial-militar; cambia
o que sentes por ela? Explica por que.
#27

Inmanencia Subversiva

Hai un capítulo d’Os Simpson no que Homer está
determinado a ler un libro de Bill Cosby sobre como educar
aos fillos, para lidar mellor con Bart. Nesa lectura encontra
unha proposición que lle parece paradoxal e atractiva á
vez: para lograr que un mozo faga o que queres, dille que
faga o oposto. E funciónalle. O que quero dicir —aparte
de intentar amenizar o ambiente cunha referencia cultural
simpática e ben coñecida— é que a contracultura non é
necesariamente contra nada; non se basea nin se define en
oposición —ou polos termos— da cultura dominante por
riba da cal lle presenta unha alternativa ou a problematiza.
Creo inicialmente que este é un valor contracultural
esencial: a diferenza. Sobra dicilo e é redundante, pero
por algún motivo —a homologación rampante desta
época do sentido común e o brutal sintetismo junguiano
da tolerancia e o multiculturalismo polo cal se reduce e
neutraliza— a diferenza é sempre radical. É dicir, que
marca algo que non é só o polo oposto, complementario
ou contrario dun modelo, senón que introduce modelos
distintos e inconmensurábeis. A contracultura non se
define pola cultura dominante e os seus termos.
Incluso unha parte vital das propostas contraculturais,
particularmente as que se encontran nun estado de
diáspora, son a xestación e estabelecemento do que Hakim
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Bey designa como Zonas Autónomas Temporais; é dicir,
espazos nos cales os valores da cultura dominante cesan de
operar, ofrecendo modalidades de interacción e vivencia
doutra textura e índole. Así tamén as contraculturas non
só se opoñen á cultura oficial ou dominante, ou ao Zeitgeist
de certo sitio ou tempo, senón que a desestabilizan e
deconstrúen de paso. É unha sorte de hermenéutica da
subxectividade, subversións da mirada, xa que a palabra
cultura no sentido clásico designa o hábitat; isto é, aquel
sitio que habitamos e aquilo que á súa vez nos habita.
Espero ter tempo para volver sobre este punto, xa que hoxe
en día coas neurociencias en boga e baixo o seu delirio
de poder e verdade, é esencial preguntarnos onde comeza
o mundo e onde a mente, onde quen percibe e onde o
percibido: trátase dunha raia tan borrosa e difusa como a
que divide o narco e o goberno.
Tamén me parece importante calcar unha distinción
entre contracultura e o que hoxe coñecemos —e explotan
os medios— como subculturas. Referireime a iso en
relación co mercado do porno de imaxes en movemento.
As megaproducións e meganarrativas do cine porno dos
anos setenta —como Gorxa profunda, Detrás da porta verde,
O demo na señora Jones, en fin... as obras da chamada “era
dourada” do porno— son propostas que poderían presentar
variacións e alternativas ás súas narrativas do desexo e ás
súas construcións do suxeito desexante. Posteriormente,
nos oitenta, entran no mercado os videocasetes Beta, e
así o mercado porno divídese en nichos cada vez máis
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específicos. Como analoxía, moito do que presenciamos
hoxe en día como subculturas non son necesariamente
contraculturais, senón máis ben nichos. É dicir, incluso
é posíbel que apoien e reivindiquen os valores da cultura
dominante na vez de expor alternativas ou problematizar.
Con isto quero facer fincapé nun punto esencial no
estudo da contracultura: distinguir a ética da estética. Non
porque inicialmente estean separadas, senón porque unha
das maneiras máis efectivas para desarmar un movemento
contracultural é depurando a súa estética da ética. O
movemento punk é un claro exemplo disto. Xurdido a
principios dos anos setenta, á par do desencanto que trouxo
consigo a resposta da dereita global ás protestas de finais
dos sesenta, o Detente, o punk, baseou os seus fundamentos
ideolóxicos na noción de comunidade e de escepticismo
primordial e encarnado ante os criterios convencionais,
incluso os xa instalados na mente do individuo. Era de
entrada un movemento cunha proposta ética e política
clara. Como moitas das manifestacións contraculturais,
xurdiu dunha comunidade para esa mesma comunidade, e
ao ser asimilado e cooptado polo mercado, dirixiuse cara a
un grupo demográfico desde un interese de capital. Deste
xeito, logrou mediar as relacións entre os participantes
por medio do consumo e xerou un sentido de xerarquía
antes ausente, pero ante todo, a alienación dos suxeitos
desarmou o movemento no seu ámbito político.
Depurado da súa ética, hoxe podemos incluso ir ao
Pavillón Polanco e, a un lado de Radio Shack, comprar
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roupa “punk”. En xeral tendemos a crer que o punk é moito
xel no pelo pintado, aros nas cellas, pulseiras con picos
de metal e música apática, cando na súa trama ideolóxica
aínda a roupa tiña un sentido: fabricábaa un mesmo para
non alienar a outros (ou a un mesmo) na súa produción,
así como para desafiar a noción de beleza estabelecida. O
son tiña un propósito minimalista: permitir a expresión
de quen non era virtuoso musical, e o alto volume lograba
descentrar ao suxeito. Incluso había métodos para manter
lonxe aos drogadictos, para non darlle escusa á policía de
irromper nas tocadas, que se presentaban sen división entre
público e banda para non facer da banda, nin de ninguén,
unha autoridade cultural. Fugazi é unha banda exemplar
nestes sentidos: as súas tocadas son sempre en lugares que
non superan certo tamaño para non permitir esa división,
non se cobra máis de certa cantidade na entrada para non
excluír a ninguén por falta de recursos; tamén se fan de
tal maneira que poidan entrar persoas de todas as idades.
Ou pensemos no movemento gótico (goth ou dark)
cuxa proposta, en grande medida, foi pór en escena algo
obsceno: a tristeza. Darlle sitio e movemento dentro do
público á tristeza, á melancolía. Creo que é unha proposta
digna, en particular nunha época que non deixa de ser
feudal aínda que teñamos iPods, nunha época na que
estamos dunha ou doutra forma normados polo protocolo
de ter que gozar, máis que polo castigo, a disciplina e a
vixilancia. Estamos obrigados a gozar na forma do que
ben poderiamos designar, de acordo con Alexander R.
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Galloway, unha adhocracia. O anterior faime pensar nun
panel publicitario de Seguros Monterrey que vin fai pouco
en Parque Lira; dicía: “Ri, nós encargámonos do resto”
ou, poderiamos suxerir, “Nós controlamos a túa vida e
facemos o que nos pete de ti, pero ti rite; non vaias dar
indicio de que non estás de acordo”. Agora non só hai que
facer o que a autoridade con todo o seu aparato represor
ditamine, senón que nos debe agradar. O xefe, como ben
o expón Zizek, xa non exerce a súa autoridade como o
que é, terror, senón que é máis insidioso: agora chega e
cóntanos un chiste obsceno, desprega unha nova retranca
e dinos colega; non só hai que facer o que di, senón que
hai que amalo. O movemento gótico recórdame un chisco
a Bartleby neste sentido; é dicir, o traballo é traballo e a
fame é fame.
Pero non idealicemos o movemento gótico tan cedo, xa
que en xeral encóntrome con persoas que visten de negro
e traen unhas botas francamente incríbeis, pero non teñen
nin idea de por que ou para que nin nada diso. Curioso
dato dentro deste esquema é que tanto o movemento punk
como o movemento gótico, nas súas propostas ideolóxicas,
teñen unha grande aceptación de sexualidades fluídas,
pero ao ser asimilados configúranse até como modelos de
masculinidade: máis hard-core é igual a máis macho, ou
máis dark é tamén igual a máis macho.
Se ben a historia tamén é así —sobre todo a versión do
acontecido que fai que hoxe sexa hoxe; isto é, o conto, a
trama do sucedido e a verborrea construída polo sucedido,
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nos seus termos—, cabe botarlle unha vista á narrativa
da contracultura hoxe en día, nun sentido estritamente
estético, quizais por xogar coas palabras. En relación
con esta cuestión vénme á mente unha sorte de proposta
literaria chamada literatura lixo ou hiperrealismo. De
entrada, Bukowski e Burroughs tiveron a súa época, e está
claramente datada, e o que é máis... son intentos de Céline,
pero o que me concirne nesta trama é a maneira na que
o real e a realidade (non deixemos de distinguilos...) son
equiparados co sórdido nunha variedade que o exacerba.
É dicir que canto máis autoobsesivos, egocéntricos,
ensimesmados e autocríticos os personaxes —nihilistas a
fin de contas, que é unha forma de considerarse realista:
“Coñezo a realidade da situación, é grave e por iso son
apático e vivo fatiga empática”— e canto máis sórdido
o que acontece —máis mortos, máis baleiro, menos
sentido, máis putas, cocaína, mexo e demais—, resulta
máis real. Alguén realmente se mexou nesta alfombra,
de certo foi real. Alude moito á retórica da transparencia
(e o pragmatismo totalitario) da dereita extrema, o que
todo sexa transparente. E con iso conduce á retórica do
“a fin de contas” ou o bottom line tan de moda agora
coa sociobioloxía: “a fin de contas” o que queres é unha
Hummer nova, “a fin de contas” todos queremos só
máis obscenidade... E non só iso, senón que presenta a
un suxeito despolitizado por completo, absorto nas súas
patoaventuras do sórdido, que confunde esta “realidade”
co estar máis alá, transgresión que agora é incluso a norma.
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Aquí menciono a Baudrillard no seu libro A
intelixencia do mal no que di que a realidade é a maneira
como lidamos-con e encubrimos a radical incerteza e
ilusoriedade do mundo. Contemplo iso como o real: a
radical ilusoriedade, a infinitude da continxencia e a nosa
completa permeabilidade. Estas tramas do sórdido como
“o real” son o que eu chamo o efecto chafallas: canto máis
chafalleiro pareza o vídeo da camariña do móbil ou canto
máis desagradábel sexa o cuartiño de hotel en Tacubaya
onde se filma o vídeo de hoteis de México, máis real
resulta. Pero neste contexto quixera expor dúas cousas:
primeiro unha defensa e unha profunda apreciación do
sentido onírico da vida do suxeito —da subxectividade,
para ser redundante—, esa radical ilusoriedade; e segundo,
que unha tarefa que agora lles atinxe aos historiadores,
no seu sentido xenealóxico, foucaultiano-nietzscheano, é
estudar o que Barthes delineou como o efecto de realidade.
Este efecto pode darse nas series de televisión médicas (ER,
Grey’s Anatomy, House) cando o guión lle fai ás personaxes
dicir cefalea, na vez de dor de cabeza para darlles maior
credibilidade. Temos confundido a credibilidade coa
realidade? Que relación ten isto coa historia da loucura?
Por que cremos que o desencanto e o sórdido son a
realidade?
Ben, quixera considerar agora un valor contracultural
que me atreverei de momento a chamar sabedoría,
abrazando as contradicións de aludir a un universal. E
refírome a ela no sentido hegeliano e tamén no sentido do
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budismo mahayana e tántrico, como o destina Nagarjuna
no Sutra do Corazón da Sabedoría: unha inmanencia
dialéctica (negativa). É dicir, consiste en cesar a arbitraria
división do suxeito e do obxecto que logo conclúe en
inmersión e fascinación máis do que en inmanencia;
a diferenza radica en que a inmersión non é dialéctica,
no sentido de que xa non hai un outro. Considero que
unha base para a contracultura é a implicación, en lugar
da indignación e o ton indignado tan presentes agora, hai
que dicilo, nas supostas literaturas e até no periodismo
actual. E canto de cómodo resulta! Canta seguridade
ontolóxica e que noción de prestixio se constrúe o autor!
Son tantos os beneficios secundarios de ter un mundo
que lle indigne, que xa con iso resolveu grande parte
da súa vida. A implicación é asumírmonos como parte
inmanente dese monstro que nos espreita —non hai afora
do texto— e desde aí, desde esa conciencia e claridade da
interdependencia que somos, actuar.
Así sucede, antes as contraculturas eran asimiladas e
postas en xaque nunha constante necesidade de vangarda,
que axiña se torna innovación de mercado ou de valores
publicitarios. Agora denomínase contracultura, moi
rapidamente, á exaltación destes valores de mercado: a
estética ou a pinta de contracultura na vez dun movemento
sociopolítico. Asumimos sen reservas que certas aparencias
son porén contracultura, cando gran parte do que constitúe
a contracultura non ten este glamour prestixioso do contra
e é máis ben un traballo rigoroso e atinado de modificar
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políticas públicas. Se todas as persoas que creron que ao
consumir unha dose de Lsd ían cambiar o mundo estiveran
no certo, hoxe viviriamos pouco menos que un idilio.
Outro punto vital para a contracultura nestes tempos
é a defensa da palabra do suxeito, da subxectividade. E
neste caso si é unha defensa, unha defensa contra o
suposto saber da nova relixión: a Ciencia. Ese saber é
sempre xa unha abstracción —ben o expón Hegel—, xa
que necesariamente se constitúe como parte da suposición
dun suxeito á marxe do obxecto que estuda. Pero, onde
cabe entón o peso da mirada? A distancia ideolóxica entre
o suxeito e o obxecto? Os intereses de poder e prestixio do
suxeito ao observar o obxecto? Se non están relacionados,
entón como poden entrar en relación de observación?
É o saber en función e ao servizo do poder. Poder que
logo se proclama “natural”, se reedifica a través das tramas
da ciencia como o máis evolucionado, como o mando
daqueles cuxos xenes son superiores, como o resultado
lóxico dun proceso biolóxico de supervivencia milenario,
e por iso mesmo, como o mellor sistema político posíbel.
Non só o mellor, senón o único. (Cabe sinalar que unha
das tarefas máis importantes da arte agora é crear espazo,
espazo desde o cal a ideoloxía poida xurdir e desafiar a
noción da fin da historia do capitalismo serodio neoliberal,
así como a idea de que é a única e a mellor idea, a última
ideoloxía, e de que o único que podemos xa facer é afinar
as súas roscas, pero non pensar nin propoñer alternativas.)
Así a sociobioloxía pretende estudar ao suxeito —ao
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suxeito cuxa palabra constrúe a política e propón ideoloxías—
en terceira persoa, cando a súa experiencia é inaprensíbel,
ocorre sempre en primeira persoa e só pola súa palabra a
comunica. Ben poderán dicirme que estou deprimido,
porque os meus neuroreceptores están bloqueados, pero
só eu podo dicir como é esta vivencia para min. A palabra
bórrase co diagnóstico e coa totalidade dun neoliberalismo
naturalizado e garantido polas ciencias que o serven.
Así, deste xeito, a miña angustia é un problema, un
que deberá ser tratado cun fármaco. Xa non haberá acceso
ás miñas emocións nin ao que a miña vida psíquica cree
e exprese en relación co mundo; non, xa non. Agora
será unha experiencia mediada polo capital, por un
fármaco, por ese suposto saber da ciencia; eu vívome
en absoluto narcisismo: en terceira persoa, alienado das
miñas emocións e do meu dicir. Creo entón pertinente
considerar outra preferencia, e avogar pola empatía fronte
ao empirismo. Baséome aquí no proposto por George
Lakoff e Mark Johnson no seu libro Philosophy in the Flesh,
no que describen como o empirismo se basea nunha serie
de metáforas cognitivas, tales como ver claramente, e na
maneira en que o ver, o saber, a iluminación e o entender
rematan por se equiparar e xerar o efecto do empirismo.
Suxiren así que o empirismo é unha construción
metafórica (e prefiro aínda máis este concepto no sentido
lacaniano de que non hai metalinguaxe: non se pode
vivir en terceira persoa o que se vive en primeira, non
hai outro do Outro), mentres que a empatía, ao asumir
38#

a permeabilidade e a implicación do suxeito e as súas
indubidábeis interdependencias con ese suposto obxecto,
é tanto máis atinada: un modo de implicación baseada na
sabedoría mais non no saber. (Velaí outro tema interesante
para os historiadores: a empatía.)
Defendamos as causas perdidas: o suxeito, a inmanencia,
a sabedoría, e lembremos con isto que a filosofía non é
unha colección de paradigmas, senón un amor, unha
relación erótico-afectiva coa sabedoría (cara a cara, como
suxire Sloterdijk ao comezo de Crítica da razón cínica: a
sabedoría por vía do amor). De igual xeito, defendamos a
tenrura e o amor en tanto creacións do suxeito, non como
meras respostas inventadas no medievo para procurar a
perpetuación dun xene, senón como un profundo asombro
e un responder adecuado á radical ilusoriedade do mundo.
Asumamos a nosa permeabilidade e involucrémonos
de tal xeito que deixemos colapsar ese modelo polo
cal habitamos nun pánico constante, vixiando a nosa
noción de territorio, e á súa vez, optemos por inspirarnos
mutuamente sen buscar vantaxe... e sen piedade.
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[ intermezzo 3 ]

Viaxeiros de Buró

... para unha entidade simulada, a simulación é realidade,
e debe vivirse de acordo coas súas regras internas.
Hans Moravec, The Senses Have No Future

Máis definicións extraídas de manuais de electrodomésticos:
Tempo: Función de copiado creativo para agrandar imaxes
para pendurar na parede como un cartaz.
Confusión: Se o son está a cortarse apague a memoria virtual.
Sentidiño: Asegúrese de ter todo o preciso para unha instalación axeitada.
Melancolía: Prema o botón de Ok.
Alteridade: Cancelar o cadro conxelado reinicia a reprodución da película.
Catarse: A tecnoloxía creada para este programa fai demandas considerábeis sobre o seu equipo.
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Malia os anos, aínda creo que non sucedeu nada
significativo no mundo do air guitar dende que C-Diddy
gañou o torneo mundial en 2003. Non é que falten
mostras de ánimo, destreza e vestiario, mais ninguén
acadou a ilusión que este tipo cun peto de Hello Kitty
xerou no seu momento. Sonyk-Rock, a súa discípula, e
Rockness Monster (ámbolos dous, curiosamente igual que
C-Diddy, de ascendencia asiática; será parte dun complot?)
despregan fulgurante creatividade e unha detallada
habilidade teatral, mais o mestre non foi superado. En fin,
o que aquí me concirne é a cantidade de tempo, entrega
e constancia que estes personaxes do mundo da guitarra
de aire lle adican. De certo que se investiran tanta enerxía
e tempo en tocar unha guitarra desas con cordas e todo,
serían xa uns virtuosos e tocarían o Concierto de Aranjuez
sen traba ningunha. Pero non, nada diso, eles preferiron
consagrar o seu tempo a outra cousa: a fina arte de facer
como se.
Indubidabelmente, un dos peculiares selos destes tempos
é o como se: café descafeinado, cervexa sen alcol, chocolate
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sen carbohidratos, sexo virtual, roupa de deseñador
que semella usada, votos sen democracia, edulcorante
sen azucre, glúteos firmes sen encrequenarse, cigarros
electrónicos de vapor... un mundo light. É que queremos
o tour completo sen pagar o ticket. Non estamos dispostos
a poñérmonos en xogo, a tomar riscos, a aceptar a tarifa
que lle cobra á nosa subxectividade todo aquilo no que nos
incluímos. Queremos interacción sen involucramento,
contacto sen contacto. Só queremos todo, pero sen
consecuencias. Ah, si; e que sexa ben realísimo.
E, por que non? Non por defender os nosos repetidos
tentos de inmunidade e omnipotencia narcisoide, o
illamento crónico e a fatiga empática. Mais tampouco ouso
tomar partido, con algunha esponxosa morriña, por unha
apócrifa lembranza da autenticidade (porque ademais
seguro é unha desas nocións de autenticidade abstraída
das categóricas sensacións que produce algún anuncio de
cigarros sen filtro). Ou como teño lido nun graffiti: “O
nihilismo é nada de que se preocupar”. Noutras palabras,
os nosos tentos de inmunidade non son máis ca iso, tentos.
O aspartame tamén ten efectos secundarios.
Hoxe en día pódese rockear a través de outros medios
virtuais e gozar de supostos aplausos, euforias e unha
progresión lineal cara a unha finalidade clara: a fama cara
a cara, gañar o xogo. Todo sen ter que ensaiar, lidar coas
encantadoras personalidades, os hábitos de intoxicación e
egos de toda unha serie de desadaptados. É máis, non se
ten que cargar amplificadores e pratos, pedir prestada a
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furgo da túa tía (e pasar a pucha para pagar a gasofa) e
vender entradas para logo ser puteado polos semi-gangsters
donos dalgún antro. Nin sequera é preciso batallar con
tipos canosos con camisolas do concerto de Héroes del
Silencio, que con bafo a cubata e dous paquetes de tabaco
diarios, sen soltar a man das súas noivas angustiadas,
pídenche (esixen?) unha e outra vez, berrando no teu
oído, non só que toques unha de Metallica, senón que
ademais os deixes subir a cantala contigo; e logo reséntense
e óllante con despeito e falan mal da túa banda porque
non lles deixaches facer como se foran o James Hetfield
de Azcapotzalco, para impresionar ás súas encantadoras
noivas. Quizais apenas me encontro un pouco amargado,
pois tras anos de tocar a guitarra, por máis que o tentei
non logro pasar o primeiro nivel de Rock Band.
Outro fenómeno paralelo que me incita xiros reflexivos
(ben, polo menos cando me atopo no tráfico), son as
estampas de Grand Theft Auto que vexo pegadas nos
maleteiros (xeralmente furgonetas Suv do ano). Non acabo
de comprender de que se trata. Acaso quere dicir que o
dono da preciosa furgoneta apoia o crime e a impunidade?
(como mercou esa furgoneta?) Se o baixamos da súa furgo
a paus, vaino agradecer? Ou simplemente significa que o
suxeito que vemos na furgoneta quere que saibamos que
non é quen semella ser (cito a Enrique Iglesias: “Tú no
sabes quién soy yo”)? Xa que no fondo é un tipo rudo que
preferiría estar na casa, afundido no sofá, inxerindo unha
dose de rixóns e cacahuetes, mentres xoga a incinerar
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pandas e patrullas cun lanzachamas, para logo estrelar
coches alleos e mallar nas prostitutas da vía pública.
Pode que aínda pague a pena ponderar os efectos
que a violencia e o sexismo nos vídeo-xogos teñen sobre
as nosas fráxiles mentes. Pode mesmo que haxa algún
mérito en facer puntuais sinalamentos sobre a reclusión,
o alleamento e a falla de deporte, ou ao contrario, en
argüír a favor da coordinación ollo-man e os reflexos e
as redes neuronais estimuladas polo exercicio de resolver
problemas... etc. Pero, á parte de que xa existen moitos
e en ocasións brillantes discursos ao respecto, hai outros
ámbitos máis relevantes agora para contemplar, como o
futuro da simulación.
O noso amigo da furgoneta coa estampiña de Gta dinos
algo importante: Cales son os límites da nosa identidade?
De poder ser calquera cousa, que seriamos? Os vídeoxogos tamén nos permiten asumir roles e posturas que fóra
do seu código son inaccesíbeis. Un dos atractivos cruciais
da aventura virtual é en quen nos podemos converter. E
non é simplemente materia de quen xogamos a ser na
pantalla, senón que quizais nos confronta coa plasticidade
da nosa subxectividade, en canto ao mundo que a arrodea
e o lugar que lle é permitido ocupar dentro deste. Así
tamén, desvela sentimentos encontrados, fantasías non
exploradas e unha complexidade imprevista en relación
coa construción da nosa identidade. ¿Que mellor exemplo
de que a virtualidade problematiza de fondo a realidade
—expón a natureza replicábel desta— que un caso
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recente en Inglaterra no que unha muller se divorciou do
seu marido porque o atopou tendo sexo virtual con outro
avatar en Second Life?
A máis recente versión de Grand Theft Auto, Gta IV
Liberty City, vendeu apenas nos Estados Unidos, no
decurso dos primeiros cinco días á venda, arredor de
tres millóns de copias. Podemos afirmar sen temor a
equivocarnos que é unha das grandes narrativas dos nosos
días. Cabe tela en conta, reitero, menos pola condena ou
defensa dos seus contidos, que pola narrativa que presenta,
ademais da súa lóxica de capitalismo serodio. O personaxe
protagonista en xeral obsérvase en terceira persoa, así
coma nós internalizamos a ollada allea e tendemos a nos
percibir e nos conducir como obxectos disociados da nosa
experiencia directa; no monitor ten sempre presente o seu
estado de conta. Ademais, non comeza cunha narrativa
clara e unha teleoloxía certeira, mais si cun protocolo
hiperdefinido e unha contabilización detallada das súas
supostas transgresións; e os demais están sempre en
función do cumprimento das tramas que se inventa para
dar sentido á súa existencia nunha perpetua persecución
de poder, prestixio, sexo e propiedade privada.
O que me parece máis interesante de xogos como
Gta IV, é xusto este tipo de caricaturización dos nosos
esquemas de vida e modelos de sentido que lle atribuímos
ás nosas experiencias diarias. O futuro non tan afastado
confróntanos xa coa posibilidade da inmersión total en
realidades virtuais. Simulacións de crecente fidelidade
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no que atinxe ás texturas que aínda chamamos realidade;
simulacións cuxas calidades pode que rebasen moitas das
características desta realidade (cores, píxeles, definición
de sensacións, edición e efectos en tempo real). Todo un
universo de experiencias posíbeis comeza a desdobrarse
fronte a nós. A que variedade de concepcións de tempo
e espazo teremos acceso? Que tipo de corporalidades
non serán posíbeis? Máis aínda: Que sorte de vivencias
haberemos de crear e habitar? E sobre todo, xa que este
ámbito da simulación nos presenta a oportunidade de
experimentar amplamente coas metáforas constitutivas
da nosa expresión e experiencia vital: Que variacións fará
posíbeis na totalidade da nosa realidade, en canto a que
esta é indivisíbel da mente que a recibe/emite?
GAME OVER
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[ intermezzo 4 ]

Un tento de analoxía para elaborar sobre o inconsciente que
propón a psicanálise: Lembremos o xogo de Mario Bros. para
a Nintendo orixinal; aquela primeira xeira dos irmáns fontaneiros a prol de rescatar á princesa. (Oxalá lembrando isto
veña á memoria aquel vizoso asombro que se produciu xogando por vez primeira). Invoquemos, de paso, a soñada melodía
que acompañaba aquel primeiro nivel, o nivel 1-1.
Ben, agora traiamos á mente o seguinte nivel, o 1-2, onde
Mario baixa por un conduto para encetar un percorrido por
baixo do chan. Algo curioso de internarse no subsolo deste
mundo pixelado é a realización involuntaria de que sempre,
digamos, estivo alí; dende o principio do xogo había xa toda
unha serie de sucesos ocorrendo aí.
Agora, coa memoria, trae á claridade natural da túa mente a
sintonía que se escoita ao pasar por este segundo nivel —sen
esquecer o ominosa que era a súa secuencia. Finalmente, leva
de novo a memoria ao primeiro nivel, a ese eufórico 1-1, mais
agora imaxínao coa sintonía do 1-2.
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Para isto, hai que botar a un lado a metáfora de profundidade que podería suxerir a pasaxe inicial do subsolo, como se o
inconsciente fose algo que sucede baixo a superficie, por vez
de ser plenamente a mesma superficie. Porque o inconsciente
non se subscribe simplemente a esta noción do impedido para
unha óptica panorámica dos fenómenos psíquicos e naturais
(calquera que sexa a súa distinción, en última instancia). Senón que o inconsciente é a contorna mesma da consciencia, o
molde que dá forma ao modo preciso no que se rexistran as
experiencias.
(De novo insira aquí a sintonía do nivel 1-2 de Mario
Bros.).

Cultura e crítica:
A actitude como artefacto

A candura é o único
remedio para a paranoia
Allen Ginsberg

Atender a atención
N’A Hermenéutica do Suxeito1, o curso que dirixiu en
1982 no Colexio de Francia, Michel Foucault fai unha
reformulación sobre a tarefa da filosofía, coa perspectiva
e sensibilidade que a proximidade da morte lle brindaba.
Privilexia a noción de epimeleia heautou (“coida de ti
mesmo”) sobre a prescrición délfica gnothi heautou
(“coñécete a ti mesmo”), de maneira que a segunda opera
en función da primeira. Así, Foucault redirixe a atención
ás transformacións polas que o suxeito debe pasar para
vivir a súa verdade e poder expresala por riba do valor
adxudicado ao saber en si. Desta maneira, a definición de
filosofía é problematizada e colle vida ao desvelar o ímpeto
místico polo cal emerxe nos seus inicios.
Hai algo implícito na alteración da orde destes decretos
1
Michel Foucault, La hermenéutica del sujeto. Fondo de Cultura
Económica. México, 2002.
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helénicos e é o seguinte: o suxeito non é algo esencial ou
permanente que deba ser buscado (descuberto) e cuxo
encontro prometa unha liberación automática —unha
especie de certeza—, senón que o suxeito como tal non
existe máis que como permeabilidade. Poderiamos tentar
debuxar o suxeito coma unha rede de interseccións
discursivas, coma un cruceiro de retóricas, pero aínda deste
xeito estariamos de maneira única tratando coa identidade
e non necesariamente co rexistro da mesma. Isto sería, á
súa vez, unha relativización groseira que nega a porosidade
e a continxencia na que se disolven as presenzas e a súa
reificación (deificación). É dicir, que o eu ou a impresión
de ser un mesmo non é máis ca iso: unha impresión,
unha sensación á que lle é imposíbel dar un reconto da
súa totalidade —non é total—, sensación á cal, ademais,
sempre lle sobra/falta algo.
Os discursos que se entretecen para situarnos na orde
simbólica non están organizados en relacións horizontais;
crean hexemonías e, polo tanto, formulan centros e
marxes. Os discursos que operan desde o centro protexen a
súa postura vixiando e categorizando os demais discursos.
Alentan e censuran. Esta formación imaxinaria dun centro
é o que perpetúa a autoridade da industria da cultura;2
é dicir, que a xurisdición que se lle confire ao eu como
director de posturas e accións é o eixo por medio do cal
opera a autoridade dos produtos e discursos dunha cultura.
2
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Theodor Adorno, Culture Industry. Routledge. Nova York, 1991.

Isto é semellante ás dificultades que suscita o feito de
colonizar unha nación que non conte xa cunha autoridade
centralizada.3
A fantasía do noso escepticismo procura a reinscrición
de todo evento dentro de paradigmas narrativos. Unha
crenza desmedida na posibilidade de estar por riba/fóra
de todo encárgase de aprobar os discursos; autoafírmanse
para reafirmarse: catch-22. A ilusión de vontade consciente
ten funcións, mais non fundamentos. Ao auto-xerarse
con base en tautoloxías a priori comeza a situar a validez
como algo sentido, persoal e portador de identidade.
Os discursos entretécense entrelazando a aparición
dun tecedor. Cathexis espectral, especular. Así, entre a
transferencia dun discurso a outro aparecen nódulos de
autoridade; así cremos que esta existe e que a posuímos
—que nos constitúe—; un fráxil narcisismo proxéctalle
autoridade á nai, ao pai, ao grande Outro, á historia, aos
deuses, ao estado, para e por un mesmo.
Cultura, identidade, diferenza
A palabra cultura presenta o mesmo paradoxo que xorde
ao cuestionar a posíbel relación do suxeito coa verdade (a
súa verdade). Cultura significa cultivo pero tamén significa
3
P. M., Bolo’Bolo. Axóuxere Editora (en preparación). Orixinalmente
en Paranoia City, Zürich, 2010. E tamén Gilles Deleuze, Rizoma. Pretextos. Valencia, 2005.
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fogar. E así se concibe hoxe en día; cando falamos dun
evento cultural ou da cultura que poida posuír unha persoa
ou unha nación, usualmente estamos aludindo a supostos
graos de sofisticación que se mostran en xestos específicos.
Sen embargo, a interpretación do que chamamos
sofisticación ou “cultivamento” depende da cultura como
un hábitat, como os parámetros dos paradigmas nos
que vivimos e por medio dos cales tentamos entender.
Criterioloxía.
A cultura e o suxeito son semellantes como fenómenos;
ambos os dous son caracterizados polo que Derrida chama
a différance.4 As aparentes particularidades manteñen unha
ilusión de presenza, ou sexa que se definen por medio
dun constante diferir de algo máis, un algo máis que só
é visto desa forma porque tamén difire da súa presenza.
A significación é continua e retroactiva: contraste e
contexto nun ciclo de retroalimentación continuo. A
cultura como campo de posíbeis relacións define os seus
compoñentes por medio dun diferir do significado e valor
dunha ou doutra cousa. Do mesmo xeito, o suxeito como
conciencia, é dicir, como aquilo que rexistra, aquilo que
se dá conta, require saber que sabe para saber; isto é, que
só é consciente ad infinitum. Isto exemplifica unha vez
máis que o suxeito non é localizábel; non tratamos con
estruturas, senón con rastros, pegadas.
Por dicilo doutra maneira, é holográfico en ambos os
4
Jacques Derrida, La Escritura y la Diferencia. Antrophos Editorial.
Barcelona, 1989.
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dous sentidos, porque a súa aparición ante os distintos
rexistros é un holograma —insubstancial, espectral—,
e porque se “constitúe” de holóns ou dun fractal de
totalidades fragmentadas. Aquí hai que sinalar a maneira en
que totalidade e fragmentada se complementan e, porén, se
cancelan. Teatralidade é o prezo que o suxeito paga por falar.
Ao pagar o prezo accedemos a modificar a verdade mesma
que buscamos comunicar. O custo é fenomenolóxico; a
nosa percepción adhírese a unha complexa visualización,
como parte dun acordo cos demais.
Chamámoslle identidade á relación entre o suxeito e a
cultura. Este termo (identidade) tamén é paradoxal, xa que
encerra en si mesmo unha contradición: significa igual,
como tamén diferente. Eu son igual aos demais en tanto
son diferente; son diferente de algo porque son igual a algo
máis (e todos somos iguais en querer ser distintos). Isto
cobra sentido, por unha banda, en canto a como o suxeito
se sitúa fronte ás manifestacións da cultura sen poder estar
fóra desta mesma; tamén se pode entender como a forma
en que o suxeito se sente distinguido da produción cultural
por medio do seu desexo e da súa crítica.
Quero advertir que me refiro ao desexo e á crítica en
certo xeito como dinámicas de atracción e de repulsión,
pero non quero que esta versión simplista que debuxo
provisionalmente se confunda coa trama freudiana (cunha
lectura maniquea da obra de Freud) das pulsións de vida e
de morte —onde a represión e a liberación son opostos—
nin cun sistema binario tipo yin-yang. O que intento aquí
#53

é dirixir a nosa atención ás formas ás que o suxeito ten
acceso para interpretar a cultura na que está inmerso. É
un elemento provisional para dexergar de que maneiras
o suxeito se sitúa dentro/ante o texto —o artefacto— e
preguntar como podemos xerar unha multiplicidade de
perspectivas que non estean alleadas coa infinitude, senón
que poidan entender ao suxeito mesmo como algo estraño
para disuadir a ubicuidade e a obviedade, e así suscitar
alternativas aos paradigmas que encarnamos/habitamos.
Provocar un debate ético. Ética.
A chantaxe
O desexo non é algo significábel; non podemos falar do
desexo ao igual que non podemos non falar del. Aparecen
os seus ecos e desprázase fugaz en toda expresión, pero
dicir o que é ou de onde provén é unha restrición que
só serve para perpetuar estruturas económicas na vez de
cuestionalas. O desexo é aquilo que evade a significación;
cada vez que se intenta esbozar con claridade a
subxectividade mesma ou o desexo (como agora), este xa
—sempre xa— se encontra desafiando o próximo trazo.
En tanto que é indestrutíbel tamén é inconmensurábel.
(Aí [non] está outra vez.)
Como todo aquilo que é inefábel, o desexo remata por
verse enredado en narrativas, ao igual que os espazos entre
as marxes, entre as palabras ou entre as letras mesmas
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acaban actuando en certa maneira como os espazos
requiridos para que o enunciado se poida mover, dicir algo.
A subxectividade fronte ao texto pode que se configure
como suxeito en oposición a un obxecto a través dunha
trama imputada sobre o desexo: a dun ser desexante.
Agora, cabe sinalar que isto é simplemente unha narrativa
do desexo, e a industria da cultura xoga con esta narrativa,
que constitúe un efecto especial/espacial. O reducionismo
e a xerarquía son cómplices.
A industria da cultura proxecta un simulacro5 dunha
economía libidinal.6 Ao darlle forma e definición ao desexo
—ao intentalo polo menos—, suxire qué é o que se desexa
e cómo ten que ocorrer isto. Pulsión e secuencia. Algunhas
das súas premisas básicas son que o desexo provén dunha
carencia, e que no fondo desexamos os produtos que se nos
venden, xa que de non ser así non existirían; chíanos que
satisfán demandas intrínsecas e non que son necesidades
creadas, unha ausencia e unha tautoloxía despois doutra.
O mesmo se involucra nunha metáfora conceptual sobre a
distancia e a dificultade, que alude ao valor que se imprime
sobre o distante, o difícil e o imposíbel. Isto non só non
é empírico —en tanto metáfora conceptual—, senón que
conforme se habita esa noción de espazo se forma unha
visualización completa do habitante dese espazo. Pretende
Jean Baudrillard, Simulacra and Simulation. University of
Michigan Press. Ann Arbor, 1995.
6
Jean-François Lyotard, Economía libidinal. Fondo de Cultura
Económica. México, 1990.
5
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ser empírica, mentres pretende definir o empírico.7
Así é como se lles dá valor libidinal ás mercadorías que
nos interpelan. E se impón cun ton de “de feito” unha
naturalización que chocarreiramente suxire: “Si, podes
dicir o que queiras dos nosos produtos, pero no fondo sabes
que os queres”. Isto é unha expresión máis dunha premisa
operante da nosa cultura: todo está o mellor que se pode e
o mellor que estivo nunca. Isto equivale a dicir que todas as
variantes e alternativas xa foron consideradas e que a fin de
contas non funcionan. Pretenden que a historia rematou e
que cando esta remata non hai nada máis que a repetición,
a nostalxia e a nada, cando á súa vez esta certeza non é máis
do que saudade polo “nunca foi”.8 Este “así é e xa” constitúe
outra evasión da reflexión ética. É o ton apocalíptico dos
profetas do cinismo, os que proclaman que as súas versións
da realidade están en relación directa coa mesma. A abismal
distinción inconsolábel entre real e realidade.
Narrar e outorgarlle nome e forma ao desexo é unha
maneira de xerar sistemas económicos específicos na medida
en que estes son dinámicas de negociación de intencións,
necesidades e volicións. Nunha época na que a escravitude
globalmente alcanza un auxe nunca antes visto9 —hai
7
George Lakoff e Mark Johnson, Philosophy in the Flesh. The
Embodied Mind and Its Challenges to Western Thought. Harper Collins.
San Francisco, 1991.
8
Frase de Steven Taylor en Comunicación persoal.
9
Kevin Bales, Disposable People. New Slavery in the Global Economy.
University of California Press. Berkeley, 2004.
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matanzas nas escolas dos países con vantaxes económicas
e en calquera posto de películas podemos mercar vídeos
de asasinatos e torturas “reais”— sería terríbel, perigoso e
arrogante crer que estamos fóra da novela da historia e que
non somos suxeitos das súas enunciacións. Isto mesmo é
un enunciado máis no que reiteradamente se vocifera un
solipsismo da “liberdade” como solución á súa percibida
—e prescrita— imposibilidade.
A aura do capitalismo serodio 10 presenta a multivocidade
como solución ao reducionismo da modernidade, mais
parecen moitas voces repetindo o mesmo. O diálogo
obstaculízase. O síntoma é este ton de “a fin de contas”,
de “en definitiva”. É simulacro no sentido estrito porque
simula ser libidinal, ademais de que a líbido mesma (en
tanto gozo) é un simulacro, unha copia sen un orixinal,
copia de copia suxeita a interpretacións. A maneira máis
contundente de silenciar a multivocidade é emulándoa.
Non nos fascinemos coa noción mesma de simulacro
como se fixera alusión a algo auténtico; o simulacral por
“natureza” pon entre signos de interrogación a noción de
real. De poderse simular, entón estamos lidando con graos,
definicións de fidelidade (sen referente) e con versións. A
realidade virtual quítalle o virtual ao virtual e o real ao real.
De novo, o que aquí se suxire é que non estamos por saír
do enunciado, nin aínda que desvelemos o tipo de tinta
que se usa; de igual xeito se segue redactando.
10
Fredric Jameson, Posmodernismo o la Lógica Cultural del
Capitalismo Avanzado. Editorial Paidós. Barcelona, 1991.
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Así podemos ver que a pornografía, como representación
das narrativas do desexo, se formula máis e máis nun só
formato: aquel imposto polo porno estadounidense,11 e
iso que o porno expón o subconsciente de cada cultura.
Globalización. As variantes quédanse na localidade e nos
protagonistas, pero a temática, a estética e o ton afectivo cada
vez se producen máis baixo a mesma ecuación. As maneiras
en que erotizamos vense prescritas por esta orde; porén a
maneira en que (nos) miramos é moldeada. A identidade
mesma é unha erotización; o noso posicionamento e
posturas fronte á experiencia son estruturados por estas
narrativas. Esta orde sostense baixo as premisas do terror
light que se fundamenta no ostracismo e na castración en
potencia de quen non participa, estabelecendo que quen
non participa non difire, senón que está fodido e punto.
Isto é o que chamo chantaxe libidinal: unha ameaza
sempre en potencia, fantasmática pero persistente, un
omnivoyeurismo introxectado como voz propia. Como
ameaza debe desempeñar o seu papel en silencio e non
pode ser confirmada. Blanchot fala do desastre como o
asedio da posibilidade do desastre. O evento catastrófico
é moito máis fragmentado, inmediato e disperso; en
cambio o desastre, ao igual que a castración, para
perturbar debe ser sempre e unicamente inminente.12 Esta
maneira de (r)enunciar (a)o “non hai afora” como “non
Linda Williams, Porn Studies. Duke Univ. Press, Durham, 2004.
Maurice Blanchot, The Writing of the Disaster. University of
Nebraska Press. Lincoln, 1995.

hai alternativa” é o fundamento da chantaxe libidinal; e
non é só que en teoría esteamos atados a iso, senón que
funciona porque pon en xogo os nosos corpos en tanto
erotismo. Nesta fenda ominosa proxéctase a violencia do
grande Outro. A autoridade constrúese cando pensamos
que os demais cren nela, mentres que eles á súa vez cren
que nós somos parte de “os demais”.13 Non nos vemos
como outros: non nos vemos.
A nosa mirada non é a do suxeito; a nosa mirada é
o obxecto. As imaxes acósannos facéndose pasar por
fantasías. A nosa maneira de erotizar vese moldeada por
estas imaxes, pola súa secuencia e a súa elipse. O noso
corpo está en xogo, o noso tacto está comprometido coa
pantalla. A nosa mirada é o obxecto azaroso que non
encaixa na escena, senón que a cancela; mercurial esta,
escórrese, pero non houbo máis ca escena. A teatralidade
e a irreconciliábel fenda entre a representación e o que se
ousa representar. A mirada, o que se mira, a fala, a sintaxe
son iluminadas polas teleoloxías/teoloxías impostas e
interpelantes destas narrativas, e (re)preséntanse como o
eixo da liberación: un tipo particular de incontinencia e
escatoloxía. A obriga disfrazada de gozo.

11
12
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Judith Butler, Gender Trouble, Feminism and the Subversion of
Identity. Routledge. Nova York, 1990.
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Corpo crítico
El amor
surge de un hueco
y se marchita
en otro,
entre ambos,
se colma de trayecto.
Ricardo Pozas Horcasitas

Agora atopámonos coa crítica; a primeira pregunta básica
é: Como podemos criticar unha cultura se nin sequera
a vemos? Non a vemos porque estamos en e somos ela;
atópase demasiado preto para ser visíbel. É como querer
ver as lentes a través das cales vemos mentres vemos a
través delas. O problema tórnase máis complexo —ou
sinxelo— se lle engadimos a isto que a transgresión se
volveu a norma ¿Como nos desprazamos á marxe, como
cambiamos de lentes para enfocar aquilo que antes era
borroso ou se encontraba fóra do marco?
Sentímonos distintos do que observamos porque
podemos criticalo, podemos estar en desacordo, podemos
replicar, ou aínda que sexa ter a fantasía de que facemos
iso. Lamentabelmente gran parte das nosas rebeldías están
prescritas polos termos definidos, son meras oposicións
binarias. En xeral, a concepción que temos da rebeldía
involucra algún tipo de sentido de superioridade que
tende a ser historicamente facilitada por opresións previas.
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Como cando miramos unha publicidade e non caemos
na conta de que ao sentirnos moi por riba do que o
anuncio presenta xa nos estamos concibindo dentro do
seu marco de referencias, e de paso sentímonos adulados.
Ser escépticos é unha fabricación histórica e imputada, ao
igual que o realismo non é máis do que un movemento
literario. Pensando nos seus termos non podemos formular
unha crítica. Son operacións predicíbeis, preformuladas e
cun código de barras xa listo para pasar polo láser da caixa.
Isto provén en grande medida da estetización e
glamourización da contracultura,14 como da maneira en
que se fixo significar por medio de artefactos disociados
dos seus elementos éticos. Un exemplo é comprar roupa
punk nun centro comercial, cando a roupa punk en
principio estaba feita na casa, en parte, como protesta
contra o mercado da moda. A velocidade da asimilación
do capitalismo serodio semella relegar os movementos
como o punk e provocar que perezan ou que vivan nunha
vangarda constante que é, por outro lado, nada menos que
unha continua innovación de mercado (perecer). Estética
depurada de ética. Os espazos vense comprometidos:
intercámbiase a crítica pola imaxe, os produtos reinan,
as xerarquías regresan con vinganza e até se comeza a
considerar que se pode determinar quen é máis punk.
É así que a actitude mesma se volveu un artefacto,
unha representación baseada na significación que brindan
14
Joseph Heath e Andrew Potter, Rebelarse vende: el negocio de la
contracultura. Taurus. Madrid, 2005.
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certas mercadorías e ademáns na economía política dos
signos. As posturas tórnanse poses, cancélase a voz. Non
só nos disociamos dos nosos corpos, entendendo que
son como embaixadores mercantís dalgunha esencia que
queremos presentar baixo o augurio do simulacro de
economía libidinal, senón que as nosas actitudes se volven
manifestacións representativas dentro dun aliñamento de
significados. Baixo o influxo da chantaxe libidinal, incluso
nos convencemos de que isto é o que desexamos e nos
merecemos —de que somos moi “nós”— e xa.
O amorío da posmodernidade coa superficie, en tantos
casos, raia nun cool que sinala, pola mesma ausencia de
cuestionamentos que protexía, a metafísica que tanto
lle custou “derrocar”. Vixíase esta disociación, este
converterse en obxecto de si, por medio da nova imaxe da
transparencia que ousa borrar a liña entre o público e o
privado: o reality show. Somos presa en calquera momento
desa norma á que accedemos por crer que os demais o
fan; temos que estar cool, pensarnos nos termos da cámara,
do seu discurso operante: Como nos veriamos nós sendo
autenticamente non auténticos na televisión?
Este omnivoyerismo cambia de ton de perversión e
non é máis ca vixilancia. Ao acceder a mirar en certa caixa
vémonos dentro dela. Subscribimos a nosa experiencia ao
guión do terror da diversión. “O bo rollito.”
As xerarquías seguen en pé; só que agora asumimos
tautoloxicamente que é así por algo: simplemente porque
así é e acabouse o conto. Como unha celebridade que é
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célebre porque é célebre. A maneira en que chegamos a
considerar que alguén arrogante ha ter razóns para selo
(así invitándoo a ser aínda máis arrogante). Non remata
aí, senón que cremos que iso cremos, cremos que podemos
crer, sen ver o diminuto que é o molde no cal inserimos
o noso desexo. Crémonos críticos, liberais, con sentido
do humor; o que é peor: con sentido común. Chantaxe
libidinal.
Fainos falla a linguaxe crítica para expresar e entender
a interpelación que emana da industria da cultura, para
deconstruír o efecto de alleamento e adoración que
nos pode provocar. Quizais, como di Zizek, o que nos
perturba ao xogar cun Tamagochi é que nos fai considerar
que ao mellor nós non somos máis ca circuítos;15 é dicir,
que non hai un nós. Seguindo esta lóxica, cabe sinalar
que en pacientes de terapia e psicanálise se mediron
cambios químicos da mesma magnitude e efectividade
que aqueles producidos por medicamentos.16 A narrativa
ten consecuencias somáticas inmediatas, a nosa relación
espazo-temporal co entorno depende das interpretacións
posíbeis deste. Somos corpos de líbido, non líbidos en
corpos.
Hai unha clara distinción entre ser un estraño ante un
mesmo ou unha cultura e estar alienado por un mesmo ou
por unha cultura. No primeiro caso xorden preguntas, e a
ausencia de localización é aliada das alternativas críticas;
15
16

Slavoj Zizek, On Belief. Routledge. Nova York, 2001.
Lou Marinoff, Más Platón y menos Prozac. Ediciones B. Madrid, 2005.
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no segundo hai un narcisismo sen fin equiparábel aos
programas acerca da televisión que ten a televisión. Ser
estraño implica ser unha pregunta. Estar alienado implica
auto-absorción, é a afasia do loop close-up nunha porno que
dista traxicamente do erótico na súa excesiva fixación pola
transparencia e a proximidade escatolóxica; é o circuíto
pechado de estar vendo como te estás vendo na pantalliña
de seguridade do Seven Eleven.
Como saír deste circuíto pechado? Sinxelo: hai que
deixar de mirar a pantalla; non falo de deixar de ver
televisión (necesariamente), falo de tocar a textura do texto.
A empatía e o contacto na súa inmediatez tornan estraño
até o máis alleante; o soño do empirismo desintégrase na
inmanencia. Sinxelo: hai que saírse da pantalla; non falo
de fuxir das cámaras (aínda que non me parece má idea),
senón de non identificarse coa identidade, é dicir, pórse
en cuestión. Refírome ao máis obvio, a deixar de obviar o
obviado, a reanimar a curiosidade a pesar da indiferenza
semichistosa, cuase-auto-despreciativa e ao seu indulxente
ton confesional de simulacro de intimidade. Preguntar.
Preguntarse. Cuestionar. Cuestionarse. Pór e pórse en
cuestión. Así, quizais as consideracións arredor dos actos
falidos da teoría psicanalítica sexan unha pauta.
Non hai afora do texto. Hai fendas e lecturas posíbeis,
pero as miñas interpretacións baséanse nunha ou noutra
perspectiva; é dicir que sen anteollos neste caso estaría
cego, non libre de filtros. Pero podemos tocar a textura do
texto na vez do texto da textura. Ao tocar o ton na vez de
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reaccionar ao contido, cesamos de botarlle leña ao lume.
A atención despréndese do nó-palimpsesto, fertilizando a
topoloxía dos límites do posíbel.
O monstruoso e a zona autónoma
Podemos descentralizar o suxeito ao facelo algo estraño
de si. Unha escisión que non resulte en estrañado e algo
estraño. Dalgún xeito, a industria da cultura non pode
evitar o elemento de pharmakon nos seus discursos, xa que
ao quererme vender pola mañá a idea de que son un tipo de
bo rollo, medio faldrasfóra, e ao querer procurarme benestar
pola noite cun coche último modelo que emana prestixio e
sex appeal por todos os lados, asegúrame que non son algo
fixo, aínda que se aí o deixara estaría poñéndome a camisola
de tipo escéptico que escoita Panteón Rococó e remataría
por seguir identificado coas miñas “moitas” identidades,
mercando e mercando os artefactos correspondentes. Sen
embargo, dentro da súa esixencia imposíbel, a angustia que
xera chega a ser derrota e “non sei quen son”, “que fago”
ou “por que”. Lonxe de ser molesto, esta é o tipo de aporía
que mantén viva a curiosidade. A irresolución en si é un
deleite, o desexo non busca satisfacción por querer saciar
unha carencia, un trauma: é o derrubamento dun soño que
nos permite soñar.
Non aboco ao silencio do inexpresábel, daquilo do que
non se pode falar (entón para que, non?), senón á necesidade
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de saber ubicar a opresión (outro termo fóra de moda) e
contar coa habilidade de expresar o noso desacordo fronte
a esta. A experiencia mesma é expresiva; de non ser así non
habería experiencia. Fainos falla lucidez, voz e tradución.
Así Foucault, como eixo da súa exposición, propón
revivir unha tradición da filosofía helénica: a meditación
arredor da morte, meditatio mortem. O mesmo Foucault
encóntrase inevitabelmente obrigado a reflexionar sobre
a súa propia morte; co virus do Vih, o coidado de si
élle definitivamente imperante e indispensábel. A nosa
fraxilidade é a nosa forza. A meditación sobre a morte
implica realizar de inmediato a natureza impermanente,
continxente e carente de esencia que nos caracteriza
como suxeitos. Do mesmo xeito, o fluxo do desexo e
a súa entrañábel relación co entorno xorden como o
movemento das nosas experiencias. De súpeto, a meditatio
mortem vólvese unha reflexión sobre a vida, sobre como
vivimos e como podemos vivir.
Como aporía, a morte signifícase con tautoloxías
para crear tramas, xerarquías, ideoloxías e así instituírlle
narrativas ao desexo. A reflexión persoal —xa que
morremos en primeira persoa— e núa —xa que é
inmediata, instantánea, total e definitiva— arredor do
único amo que temos, promete xerar a apertura, a candura
e o espazo mesmo no cal a nosa ética pode xurdir e propor
posibilidades antes non concibidas como tales, coas que
un compromiso vivido ten oportunidade de emerxer.
Coa morte na mente é aparente a forma en como
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refugamos da nosa porosidade. De modo moi lixeiro
soemos pórlle cara á morte ou consideramos que en ou
a través do corpo habita ou se manifesta unha alma, un
ser, unha presenza, etc. Porén, sostemos que hai algo
perpetuo e indisolúbel que constitúe a nosa verdadeira
esencia, pero: Entón por que podo ter alucinacións se me
faltan minerais? Tamén tendemos a pensar que a mente
—por así chamala— non é máis ca un epifenómeno do
sistema nervioso; pero tampouco podemos comprobar
de maneira definitiva que a nosa experiencia —a do noso
corpo en especial— non sexa máis do que información.
Todo ou nada, non importa, pero resolución. Pánico ante
a aporía. Interésame a idea de desenmascarar e desarmar
o que Guattari chama microfascismo.17 Opto pola Zona
Autónoma Temporal de Hakim Bey,18 é dicir, xerar
espazos nas nosas relacións dinámicas sen rangos, nos
cales poidamos interaccionar sen o chamado entretemento
natural das xerarquías; relacións e zonas nas cales non
opere a chantaxe libidinal. Isto non é o narcisismo da era
de Narciso que postula Lasch,19 xa que trata directamente
das nosas relacións con alguén máis, con outro, cos
demais. Aí é onde o mito do Grande Outro se derruba,
Felix Guattari, Soft Subversions. Semiotext(e). Nova York, 1996.
Hakim Bey, TAZ – Zona Temporalmente Autónoma. Axóuxere
Editora. Rianxo, 2011.
19
Christopher Lasch, Culture of Narcissism. American Life in an
Age of Diminishing Expectations. W. W. Norton and Company. Nova
York, 1991.
17
18
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cando este se esvae e nos vemos os uns aos outros na nosa
radical diferenza. Tampouco hai que seguir postergando
a comunicación en espera de que o grande monstro se
apareza; radica en ti, en min e en como nos relacionamos.
Hélène Cixous fala dese monstro do trauma do real,
e evócao neste caso —mais non de maneira arbitraria—
como o feminino: só fai falla mirarlle á Medusa aos ollos
(sen necesidade de espello); ademais de non nos converter
en pedra, apreciaremos que non é horríbel senón fermosa,
e que se ri cun sorriso irreverente e contaxioso.20 Implica
que deixemos de erotizar só por medio da fantasía do
terror, mistificando autoridades inventadas para crer que
a morte non existe. Mirémoslle á morte aos ollos; aí está a
proba máis clara da nosa hiperporosidade.
A Zona Autónoma Temporal está sempre ao noso
alcance. Como ficción é posíbel e a historia é a historia do
posíbel, historia na que se pode poetizar o suxeito e, porén,
o enunciado, o parágrafo, o capítulo, a novela enteira no
seu sen fin de significacións retroactivas e atemporais. E si,
é utópico, pero: Acaso o sentido común non o é?

20
Hélène Cixous, La risa de la Medusa. Dirección General de la
Mujer. Barcelona, 2001.
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Imaxinar a catástrofe

Un ano antes da súa morte, vítima dunha sobredose
aos 21 anos, Sid Vicious, atordado baixista dos Sex Pistols,
predixo a súa propia morte. A trama da súa vida era daquela
unha maraña caótica, digna dunha historieta traxicómica.
Os seus días transcorrían tinguidos pola fama exprés que
lle outorgou o boom mediático do punk, os coidados
dunha nai heroinómana da que viría aquela derradeira
dose letal, e discusións efémeras coa súa desgonzada noiva
Nancy, á cal remataría por asasinar meses antes do seu
propio falecemento. No trebón destes vaivéns da vida
declarou: “Teño o sentimento de que morrerei antes de
chegar a vello. Non sei por que. Só teño este sentimento”.
Facendo a un lado o feito de que non é moi detallada
a súa predición —non menciona onde, cando, nin
como—, resulta complexo non entrever un matiz irónico,
amargamente irrisorio incluso, en tal decreto. Digo, se te
arañas o corpo con botellas rotas berrando “Non Futuro”
en tocadas nas que o público te agride en resposta aos
teus gapos, para poder pagar a túa seguinte dose de cabalo
que te inxectarás coa túa mortífera noiviña, non pode ser
moi en serio que non tes nin idea de onde emerxe unha
certa intuición sobre a túa ausencia de porvir. Dadas as
circunstancias non sería un segredo que probabelmente
se encontre algo reducida a túa expectativa de vida.
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Musicalmente falando, Sid Vicious era un pésimo baixista;
porén, foi moito mellor profeta ca Nostradamus.
Os motivos para crer isto poden variar, pero para
enumerar só un par: Primeiro, Vicious, a diferenza de
Nostradamus, referíase unicamente á súa propia apocalipse
e non á de toda a humanidade, flora, fauna e totalidade
do espazo sideral. E con este despectivo e quizais banal
xesto, Sid asume unha responsabilidade existencial que
Nostradamus parece eludir con delirante fervor. Por outra
banda, á contra de Vicious, ao esotérico vidente francés
píntase como carente de sequera unha pinga de sentido do
humor nas súas fantasías. Sen sentido do humor, dubido
de que se poidan facer predicións de ningún tipo.
Agora que o hiperanunciado e xa mítico 2012 se
aproxima, toda unha sobrecarga de conspiracións estelares
e/ou humanoides vanse acumulando en películas que
narran a Fin dos Tempos. (Presaxio, 2012, O Día despois
de Mañá, Guerra dos mundos, A Suma de todos os medos,
O Día que a terra se detivo... por mencionar algunhas).
Xa sexa que Nick Cage salve á humanidade grazas á
súa insoportábel clarividencia e carisma, ou que John
Cusack rescate á súa familia dos efectos desastrosos das
emisións solares e do afamado padrastro cirurxián de tetas,
invariabelmente quédome coa dúbida: Que! Acaso non vén
xa outra catástrofe de camiño? Cabe facer memoria de hai
canto tempo se vén anunciando a famosa apocalipse. Os
números cámbianse, suman, multiplican e invértense, e as
palabras proféticas bátense como se se tratase dun scrabble
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para adictos ao rubifrén. Cantas veces xa se tivo que
aniquilar a terra segundo os intérpretes de Nostradamus?
Levan máis de dous mil anos reiterando que está a punto
de voar en anacos, e aquí seguimos. E logo que?
Así, como calquera bo cibernauta, cinéfilo ou televidente
contemporáneo, o ensaísta francés George Bataille
tamén se adicaba con regularidade a contemplar imaxes
perturbadoras. Dentro do que para el era un método de
exploración mística, unha das súas imaxes predilectas era
unha fotografía que tomou en Pekín un paisano seu, Louis
Carpeaux, en 1905. A imaxe mostra a un mozo chino sendo
pública e metodicamente desmembrado. Contemplar esta
foto suscita unha voraz gama intermitente de reaccións;
transítase da vertixe aberrante que xorde ao ver o corpo
esnaquizado manando sangue, a unha confusa euforia
empática, ao mirar o rostro do condenado, mirando cara
ao fulgor do sol cun rostro rebordante… extático.
Pero sobre todo, incita unha reflexión sobre ese
inevitábel devir que depara a existencia humana: imos ter
que render esta forma coñecida á danza dos elementos
como ofrenda imprevista, para ser desintegrados e
dixeridos tras a esgazadora plenitude das nosas vidas.
Ao mirar as imaxes do recente terremoto en Haití,
encontreime, de súpeto, lembrando o devastador tremor
que arrasou a Cidade de México a mañá do 19 de setembro
de 1985. Observo as nebulosas de po a remuiñar sobre as
ruínas amontoadas do que algunha vez fora o Hotel Regis.
Ante as fotografías dos edificios derrubados, acentúase
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unha nitidez no relativo á natureza efémera de todo
fenómeno. En soamente un par de minutos, elaboradas
estruturas enteiras, cuxa planificación e construción
tomaron anos e os esforzos de miles de persoas, caeron sen
previo aviso algún. 2 minutos.
Dentro do budismo tibetano hai unha tradición
de elaborar mandalas de area como representación da
experiencia vivinte do universo. Os monxes chegan
a adicarlle semanas enteiras enunciando oracións,
colocando os grans de area con tremenda delicadeza
e precisión, trazando o detallado diagrama simbólico
do cosmos-mente. En canto está completo realízanse as
cerimonias e exhibición, despois, nun xesto característico
do mesmísimo Sid Vicious destrúeno, así sen máis.
Como responder a tal transitoriedade? Amontoando
bens e teorías, para intentar tapizar a incerteza de verdades?
Coleccionando explicacións escatolóxicas e eslamiadas
pastillas ansiolíticas, como se foran estampiñas do mundial,
para así negar o Non Futuro? Ou quizais, permitindo que
a angustia se exprese como apertura, asumindo deste xeito
a morte como tal, saboreando e compartindo o doce gume
da apreciación da vida mesma. O sinxelo e ominoso feito
de que agora mesmo rexistramos unha experiencia. A
morte non é a catástrofe: a morte é un feito. A catástrofe é
a clausura da apreciación deste breve lapso de graza que o
azaroso diferir da morte permite.
2 minutos.
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