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Gestaltwandel

É preciso que cada imaxe lle quite algo á realidade do
mundo; é preciso que en cada imaxe algo desapareza,
mais non se debe ceder á tentación do aniquilamento,
da entropía definitiva; é preciso que a desaparición
continúe viva: este é o segredo da arte e da sedución.
Jean Baudrillard

Existen verdades que sempre estiveron aí de xeito
intermitente, aparecendo e desaparecendo en virtude
dunha profundidade que as fai incómodas para a norma
diaria. Unha desas verdades atinxe á linguaxe e permítenos
lembrar que a primeira lingua non é a que chamamos
materna ou natal. Antes, durante, entre palabra e palabra,
o ser humano —tamén o infans que non fala— vive nunha
rexión de ecos primordiais, silencios, rumores, sombras,
sons crebados. O magma que poboa cada segundo, aínda
que dificilmente expresábel, constitúe un fondo que nos
fai falar ou, polo menos, tatexar en momentos clave. É un
mito desta época e da súa paixón estrutural, que privilexiou
o medio en detrimento da mensaxe —o contexto contra a
natureza profunda de cada ser—, esa idea de que “todo é
linguaxe” e non existe ningunha experiencia que non estea
articulada nunha trama diferencial, sistémica.
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I
Se todo é linguaxe é porque esta inclúe o mutismo, un
idioma descoñecido que non está articulado en ningún
código que poidamos descifrar. O seu “código” confúndese
co exterior sen narración, coa profundidade traumática
do real. Sen metalinguaxe previa, o sentido irrompe de
xeito imprevisto, coa álxebra dunha “puntuación sen
texto” que sen cesar nos asedia e desequilibra. En virtude
desta inestabilidade primordial falamos: Que haberiamos
de dicir se o noso chan fora seguro? A linguaxe bebe nun
fondo que non ten lingua coñecida. Do mesmo xeito que,
case por pura lóxica, a historia vira en momentos cruciais
grazas a non poder evitar o halo do ahistórico. É debido a
esta proximidade entre a linguaxe e a masa bruta da materia
que as palabras poden ferir, transformar ou conxelar a nosa
realidade. As palabras son cousas, armas, ferramentas, non
menos continxentes que as cousas mesmas.
Ao sentido real agrómanlle palabras, lonxe de que
dotemos ás palabras de significación. Precisamente por isto
é posíbel a tradución. Xa a primeira palabra, o primeiro
signo ou imaxe, a versión orixinal do poeta, é tradución
dunha experiencia que sempre falou noutra lingua, un
remorso que socava por dentro ao inglés, ao galego, ao
ruso. Antes do saber está a verdade. Antes da historia, a
existencia, unha comunidade de sentido que agroma do
insignificante, dun sobresalto remoto que é común á
condición humana e a súa Babel de linguaxes.
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Iso explica que, mesmo no neno, a palabra poida
ser sorprendente, mudar a materialidade das vivencias,
refacer a experiencia máis común. A fascinación que
aínda exerce a arte, malia as sucesivas “mortes”, só pode
explicarse polo feito de que a primeira relación co real
xa é metafórica, pois inclúe todas as alteracións e ecos
imaxinábeis. Doutro xeito non se podería explicar que
nun mundo supostamente saturado de información e
coñecemento xurdan, de cando en vez signos, imaxes,
concatenacións de palabras que nos deteñen, que nos
volven a unha bendita ignorancia e permítennos reiniciar
a vida, unha segunda oportunidade. Falamos, cantamos,
pintamos —poderíase dicir— malia a orde policial da
nosa cultura. Como se ten dito ás veces dende Sócrates, a
verdade vive unha crise do saber.
De feito, de Bob Wilson a Beethoven, de Animal
Collective a Guerín, todo creador foi mudo nos seus
momentos cruciais. Xordo, ensimesmado, tatexo.
Falamos a lingua natal, asaltámola, nos raros momentos
nos que dicimos algo, dende o subdesenvolvemento dun
instante que carece de signos que o traduzan. É unha
insignificancia apremante, un silencio denso —aínda que
só dure segundos— o que nos fai falar.
Dende o lugar do haiku na poética moderna, de
Pound a Gary Snyder, até a importancia da arte primitiva
na pintura de Picasso e Morandi, todos os momentos
míticos da arte contemporánea tenden a recoñecer ese
momento crucial do amorfo. E isto, por non mencionar
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a importancia do aforismo de Nietzsche ou Deleuze, a
sentencia lapidaria de Lacan que nos cristaliza. Nos
momentos culminantes, o grande é un xoguete do
pequeno: a comunicación é arxila nas mans do deserto e
os seus signos.
Ás fendas agrómalles sentido, unha mensaxe sen
precedentes. Co humor deliciosamente pueril que lle é
propio, Cage fala de captar os sons do muro antes de que
se convertan en signos abstractos, códigos que circulan.
Esta é a tarefa ética e política da arte: por fóra das nosas
murallas, escoitar o remorso real antes de ser estrutura,
clixé, logo recoñecíbel. Con tal método, con tal intuición
para o sentido anterior ás linguas, Passolini faille dicir a un
actor “boas noites” con sesenta significados distintos. Toda
arte maltrata a norma, introduce unha metamorfose na
comunicación, fai un “uso menor” da linguaxe. En virtude
da acumulación do tempo que o artista, como un bruxo,
escoita no medio da cronoloxía pactada, a obra orixinal
refai o sentido. Fai entrar en crise a información, o que
criamos saber, dende un fondo anterior aos códigos.
Sexa no cine ou na música, a operación poética da
forma actualiza a aventura de sentirse agonizante en plena
normalidade; polo mesmo, a posibilidade de estar disposto
a renacer xovialmente en outra beira. Para unha irrupción
así, o que chamamos con orgullo “historia” é só o conxunto
de condicións, practicamente negativas, necesarias para que
ocorra algo novo. A diferenza do simplemente novidoso,
no orixinal pulsa sempre cunha aura de distancia, pois
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naceu e respira fóra do que chamamos cultura. De aí o
simpático comentario de Baudrillard: “Todo o malo que
lle pase á cultura paréceme ben”.
II
Na raíz da literatura, da fotografía ou do cinema, a linguaxe
poética acada unha visión imborrábel —inconsumíbel, di
Pasolini— grazas a fundir a articulación co “inarticulado”
do berro. Talvez o correlato da obra de arte é a revolución.
Benjamin lembraba que os pobos asaltan a historia dende
un tempo que non ten contabilidade nin cronoloxía.
Talvez por isto, dicía, os revolucionarios, soen disparar
contra os reloxos das torres, como se quixeran reiniciar
o tempo cunha imaxe do extático. Logo dese momento
inaugural que se repite, nun retroceso sistemático perante
a verdade da súa revelación instantánea, a metafísica
occidental volve sempre poñer en marcha unha teleoloxía
da historia —primeiro cristiá, logo laica— que aposta polo
“esquecemento do ser”, polo aprazamento da inmediatez
ética. Separa así o “universal” do aquí e agora, do absoluto
local das vivencias. O pesimismo perante a parusía —o que
Berger chama “o carácter oracular da aparencia”— relanza
a maquinaria do optimismo histórico, tamén a súa ringleira
de vítimas.
De xeito que, por unha banda estaría o rastro dunha
intolerancia, unha exclusión que constitúe —polo
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menos— un dos piares da modernidade occidental.
Falamos da imaxe como instrumento da nosa vontade
de dominio, unha vontade que non cesou aínda que por
veces pareceran pasar de moda as formas máis abertamente
sanguentas do poder. Neste punto a separación moderna
non morreu, pois aínda sostén a álxebra veloz deste mundo
que se pretende tardío, querendo talvez borrar as pegadas
do seu paso.
Dalgunha maneira a imaxe tomou o relevo do texto
na metafísica da separación que define a Occidente.
Condensou e consumou o noso nihilismo, esta sistemática
aversión a todo o que sexa vida elemental, comunidade
tocada pola ambigüidade e a morte. A forma derradeira
do noso “materialismo”, furiosamente antimaterial, é
o crecemento das cifras, esta expansión numérica das
pantallas en detrimento dunha relación sensitiva coa
inmediatez. E a imaxe técnica, antes xa da tecnoloxía
dixital, é filla das cifras, do cálculo.
É o instrumento poderoso dunha normalización que
inclúe espectaculares efectos especiais, unha alternancia
entre o tedio e o escándalo, a seguridade e o horror, que
se volveu cotiá. Vivimos nunha sociedade cuxa maior
vocación é a anestesia, empezando pola dos sentidos, e só
neste marco pode entenderse a afección da nosa cultura
ao perfil do escabroso, tanto na vítima coma no verdugo.
Para que o espírito do encerro global no individualismo
funcione, o estado de excepción ha de converterse en
regra. E aquí ocupa un lugar neurálxico o impacto
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informativo, procurando exorcizar continuamente o
mal da exterioridade, previr o noso latente malestar
coa dicotomía entre un adentro climatizado e un afora
arrasado.
Unha e outra vez, a imaxe sensacional ha de tapar a
humilde orixinalidade do acontecemento próximo, tocado
pola comunidade do enigma. Este “terrorismo” medial
logra unha expropiación do presente sen precedentes,
unha combinación case perfecta de infinito e clausura.
Illada dos signos da súa existencia mortal, a humanidade
desenvolvida ha de permanecer atenta á información.
Neste punto podemos dicir que o un da indiferenza, por
non dicir do odio, é o recipiente da multiplicidade ruidosa
do mercado. Illamento e socialización son as dúas caras do
imperativo mundial de transparencia.
III
Subsisten, porén, dous tipos de imaxe. Dunha banda,
as iconas publicitarias que nos rodean, maioritarias,
remitíndose unhas ás outras, envolvéndonos cunha parede
protectora. Estas imaxes, que inundan ás veces a arte,
aparecen “penduradas” na cronoloxía social e empúrrannos
a seguir coa velocidade da comunicación, a interactuar,
deslizarnos, consumir. O referente de todas elas é a
seguridade do desprazamento continuo, que se converteu
na nosa idea fixa. Individualismo e comunicación trenzan
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con elas unha dialéctica sen fin. Doutra banda, creando
unha comunidade momentánea, existen algunhas imaxes
que nos paran, coagulando a fluidez nunha doce relación
coa morte, unha “mala saúde de ferro” —dicía Trías— que
interrompe o réxime da circulación.
Tales imaxes reteñen a substitución incesante do social,
que é a do illamento conectado, para nos mergullar nun
tempo distinto, sen conta posíbel. Neste caso a imaxe non
aparece inserida na cronoloxía pactada socialmente, senón
que treme co tempo dentro, acugulado no misterio dunha
escena. Abren outro tempo dentro do tempo, a aura dunha
distancia que latexa aquí, nunha eternidade que coexiste
coa máis breve duración. Zona ártica, chamáballe Deleuze
a esta vacuola de non comunicación dende a que aínda se
pode vivir algo distinto, pensar doutro xeito.
Estes momentos da percepción ou da arte non
reproducen espectacularmente o visíbel, ao que estamos
habituados, senón máis ben fan visíbel o invisíbel. É como
se destruísen a nitidez coa nitidez. Descobren o Tempo
mesmo en estado puro, a súa espectral ambigüidade,
máis acá da simplicidade binaria da cultura informativa,
das noticias estabelecidas segundo a lóxica do ben e do
mal. Cando o cineasta ruso Aleksandr Sokurov —autor
de declaracións “tristemente antimodernas”, segundo a
queixa de Rancière— di entender as súas imaxes como
“unha preparación para a morte” está a tomar a senda desa
teoloxía inmanente, unha inmediatez ética coa cal a nosa
tecnoloxía cultural algún día terá que medirse.
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Liberando á sensación da opinión, tal inmediatez
esperta algo que estaba remotamente latente en nós. Como
se impactaran directamente no sistema nervioso, estas
formas poéticas ou audiovisuais afórrannos a fasquía dunha
historia que escoitar, a seguridade dunha información
que clasificar. Interrompen a realidade subtitulada que
nos protexe e nos enferma para introducirnos nunha
visita “non guiada” polo real, curándonos co mal da súa
nudez. Estabelecendo un diálogo co mortal, unha relación
infinita coa finitude; tales creacións cúrannos coa mesma
intemperie da cal a sociedade quere “librarnos”... para nos
converter en público cativo, suxeito ao índice de audiencia.
Sen que ninguén sexa quen de estabelecer en cada
momento onde está a liña divisoria, hoxe líbrase no
noso imaxinario, da música á fotografía, a batalla entre
un studium maioritario, informativo e publicitario, e un
punctum minoritario, máis escuro e difícil, mais de cuxo
valor depende a relación de Occidente coa existencia
mortal. Por engadido, acaso tamén coa terra e as culturas
antropolóxicas externas.
Unha definición no indefinido? Unha forma do non
elixido? Si, falamos dun traballo con formas de alta
definición. Isto é o que acadan algunhas pezas das nosas
marxes. E tamén a nosa máis espontánea percepción,
alí onde conseguimos zafarnos da mediación infinita
que se converteu en mensaxe. É preciso reconciliarse
cunha lentitude fulminante que nos permita prescindir
da protección que brinda a velocidade. Non é difícil
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logralo se conseguimos aceptar que o primeiro sentido
está no segredo, nun deserto que é a suma total das nosas
posibilidades. De feito, nunca foi tan doado como agora
situarse nunha relación ética e estética en relación ao
estrondo do mundo. Abonda con dar un paso ao lado, ficar
inmóbil uns segundos, converterse en invisíbel e observar.
Abonda con deixar de participar, interromper o fluxo da
información e atreverse a entrar nese silencio —ao primeiro
un pouco terrorífico— das marxes, atendendo á escena que
se forma cando a comunicación se corta.
IV
Aldeas de Carintia, Sennaia Plóshchad en San
Petersburgo, algunhas vereas de Amsterdam. E sempre os
patios entrevistos ao cruzar, fuxidíos en vermello e verde,
murmurando o que non sabes da vida. A verdade do
mundo é o incontábel que non figura nos mapas, as fendas
de espazo e tempo que roubas ao pasares. Iso é o que filma
Sergei Loznitsa en A estación: o misterio da humanidade
cando dorme, deformada polo soño. Case mineralizada,
reconciliada coa súa torpeza animal. Filmar o real e os seus
espectros cando non “ocorre” nada e ningunha cámara
está alí, interrompendo a conspiración secreta dos corpos.
Vivimos como soñamos, sós. Dalgún xeito, a arte
tenta converter este emblema de Conrad na orixe da
comunidade. Unha vivencia durábel, posto que atravesa
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a morte, ese silencioso abismo do real, cun sorriso pueril.
Nada hai máis perturbador que a inocencia. Así ocorre
nas nosas máis raras criaturas, algúns temas de Nico ou
de Eyeless In Gaza, esa peza de Pablo Arcent chamada
Cordas. Chegan outra volta ao home a través dun rodeo,
por medio do compromiso moral co humano. Conseguir
a aparición do espírito do real pulverizando a estúpida
omnipresencia do suxeito, esa aura narcisista que nos tapa
o sentido da terra.
O peor do noso desenvolvemento, pero quizais
tamén o máis reformábel, na súa soberbia inaudita, esa
fachenda que nos leva a ser radicalmente intolerantes
coas formas de vida exteriores. Día tras día, localizamos
un perigo letal en calquera humanidade que manteña
un halo de cultura comunitaria, milenaria, espiritual.
Para evitar este choque, inmoral e de incerto resultado
político, debemos superar o maniqueísmo implícito á
modernidade occidental —que só sente seguridade se hai
illamento— e recuperar un benestar no mal do real, nos
seus escenarios desérticos, sen abeiro.
A contrafío da nosa globalidade fragmentadora,
reivindicamos a “humanidade” da presenza real, a
universalidade da súa continxencia. Defendemos a
necesidade de recuperar unha definición que só se fai
perdurábel se traballa nas fendas, a ruína, a finitude. Alta
definición? Si. Nós vivimos sempre a partir de modelos,
clixés, maquetas abstractas. O que urxe agora é empurrar
a abstracción do concepto, que sostén as nosas imaxes,
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até o límite de volver abrazar outra vez o enigma do
singular, atopando aí unha definición. Isto suporía,
por engadido, recoñecer no impolítico da existencia a
primeira categoría política.
O sensíbel sempre recorda a algo. Trátase de volver
apostar, na arte e no pensamento, pola reaparición
misteriosa dun obxecto que poña en crise este útero
cultural que nos apresa. É preciso rachalo para volver a
crer no visíbel, tomar en serio a personalidade das cousas,
ese algo invisíbel que anima o real. Contra a posibilidade
desta experiencia, espiritualmente subversiva, traballa o
circuíto cerrado da información. Por baixo del é preciso,
parodiando a un dos clásicos do século xx, un novo
protestantismo da existencia que corroa o triunfo católico
dos medios.
De feito, a vangarda da arte contemporánea, na cal
debemos incluír a moitos autores sen fama, convídanos
de xeito crecente a percibir un envite de alta definición
na indefinición do inmediato. Unha definición por
indeterminación, diría Agamben. Sen sombra, sen noite,
sen demora, non hai percepción, non se configura a
materia prima do pensamento. O home desenvolvido, por
esta razón, é un marxinal no mundo dos sentidos, sofre
unha atrofia da cal lle veñen máis tarde unha infinidade
de perigos. Recuperar a espiritualidade da percepción, o
sexto sentido anterior aos sentidos, pasa por volver a certa
nudez, a un subdesenvolvemento creador que nos permita
ser tecnoloxicamente incorrectos: isto é, usar a tecnoloxía
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para abandonala no momento clave. É urxente regresar ao
inimaxinábel do presente, ser quen de vivir sen a cadea de
imaxes e a súa cobertura. Soster simplemente unha ollada
que escoite o que está aí, mudo e sen conexións, sen outra
icona que o claroscuro da súa existencia.
Escoitar ao pé da letra esta lección, estética e ética,
suporía tomar en serio a crise da ilusión política occidental,
esa vontade de dominación que concreta a nosa metafísica
separadora. En suma, deixar de ser fillos da Ilustración
para volver a ser fillos da terra ¿Teremos sentido tanto a
dor e o enigma deste mundo, dunha humanidade que
permanece soberana nas súas mans baleiras, como para
estar dispostos a este cambio?
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Diario de verán en San Petersburgo
Vostedes, os occidentais, están moi sós.
A. Sokurov.

Cando en tardes de verán atravesas a doce campiña
galega por terras de Xixirei, volvendo das túas clases de
inglés con Estella e con ese obsesivo Forever changes na
cabeza, —que queda en ti que xa non sexa unha obsesión?—
pensas escrutar Rusia cun lirismo fortalecido polos anos,
arrancar as cotras do prexuízo e atopar os talos verdes na
nación de Chekhov, de Trotski e Solzhenitsin. Máis tarde,
agardando a saída do avión nese xigantesco acelerador de
partículas que é a t4, ocórreseche un emblema: “Vivir nun
mundo tan expandido que toda viaxe sexa baixar”. No
entanto, a dimensión do que atopas nese país de historia
violenta ao longo de dez séculos e trinta invernais graos
baixo cero, deseguida te perturba. A sombriza escenografía
das aforas da cidade ás 7 da mañá, lembrando a lendaria
monotonía do Leste, o sono, a barreira infranqueábel do
idioma, o taxista mudo no seu coche escangallado, os
primeiros funcionarios inescrutábeis, todo iso pon a proba
dende o principio a túa vontade californiana dos anos
sesenta. Igual que a proba a grandiosa extensión de San
Petersburgo entrevista no paseo de media hora longa entre
Petrogradskaia Storona e Nevskii, onde quedaches na túa
primeira cita.
20#
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I
Por toda clase de razóns un quería viaxar a Rusia, non
a San Petersburgo. Querías entrar nun país mítico da
xuventude, afastado e difícil, non nun organizado e seguro
destino turístico. Tratouse dende o principio dunha viaxe
metafísica, non “cultural” no sentido frívolo. Querías
escarvar no corazón ruso, na alma rusa, sentimental e forte
á vez, que producira a Dostoievski e a Sokurov, A morte de
Iván Illich, a Revolución e a resistencia mortal a Napoleón
e Hitler. Non visitar un pequeno país que se rendeu á
nosa demanda consumista, senón un que se mantén
impertinentemente diferente e que, non obstante, nos
respecta e coñece. Viaxar a Rusia tamén para poder vernos
dende fóra, dende outra cultura igual de potente cá nosa.
Por iso, a primeira preocupación era escapar do parque
temático dunha cidade famosa mundialmente. Deseguida
se lle sumou a esta vontade o signo de ter que facer a viaxe
en solitario, sen amigos e sen cámara fotográfica, para
deixar que a retina gardara o esencial.
Despois de varios intentos de encontrar compañía
—alguén chegou a cualificar a túa aventura de
“excéntrica”— entendes que se a viaxe vai ser iniciática,
como dis chanceando, podes ir só. Igual que escribes a
soas, do mesmo xeito que dormes e soñas. Ademais, esta
ausencia de compaña ten posibelmente algo que ver co
feito de que desconfiamos dos eslavos e de que Rusia,
despois dunha pequena tregua, segue estando no altar
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dos nosos demos. Á fin e ao cabo, “escravo” parece ter a
mesma raíz que “eslavo” en varios idiomas occidentais.
Nisto parecémonos a Hitler, quen consideraba aos rusos
un pobo escravo e bárbaro, non sabemos se máis ou
menos cós xudeus. El non podía saber aínda que os vinte
millóns de rusos mortos lle poñerían, como no caso de
Napoleón, a puntilla ao iii Reich.
Porén, unha vez en Rusia, cada vez que tropezas cun
policía que encontra un fallo burocrático e ten que
facer unha chamada telefónica, todos os teus fantasmas
espertan. Tsares, servos, barro e lentitude, comunistas,
burocracia implacábel, neve e fame, prostitución, refachos
de Kalashnikov. Ruleta rusa, montaña rusa, mafia rusa:
¿Decátanse de até que punto vinculamos a Rusia cunha
ensalada de tormento e confusión? Por se fose pouco
todo isto, o alfabeto cirílico pecha deseguida o círculo
da incomprensibilidade no labirinto eslavo. Con Putin,
quen dende a súa “democracia imperfecta” nos fala
sen complexos na única linguaxe que a “comunidade
internacional” entende, a da forza, comprendemos, por
fin, que Rusia nunca será coma nós. Ou peor aínda, que é
precisamente coma nós, pero situada en fronte. Por canto
tempo?, preguntará en español a nosa amiga Irina. Polo de
agora, cando oímos falar dos rusos temos que botar man
da pistola dos tópicos. Fíxense se non en como aparecen
eles nas nosas películas comerciais, e isto moito antes de
que en Osetia do Sur ou en Abkhazia se tivese disparado
un só tiro.
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Pobres Balcáns: a islamofobia e a eslavofobia
encabálganse. A pesar daquela frase ambigua de Gorbachov
que nos pareceu máxica —“O proceso comezou”—, Rusia
xamais será transparente. É mesmo posíbel que o autor de
O choque de civilizacións quedase curto á hora de considerar
a orde compacta das culturas, a súa mutua xenofobia e
inconmensurabilidade. A pesar dos temores de Irina, aos
rusos salvaraos da normalización occidental o feito de
caer durante moito tempo do lado do mal; de primeiras,
por razóns estratéxicas, por constituír —e isto é o peor—
outra versión da alma europea. Soamente Rusia podería
librar a Europa do esquematismo norteamericano. Hoxe
por hoxe, non obstante, non lles perdoamos aos rusos que
non se rendan ao puritano individualismo de “Occidente”
e non convertan a súa historia e o seu carácter no museo
dunha nación simplemente turística. Que non se vendan
á nosa “globalidade”, que se empeñen en manter o seu
pasado e a súa historia vivos, cunha política e unha cultura
propias, un armamento nuclear temíbel e independente,
roza para nós o incomprensíbel.
Non é tanto que poidan ou non tomar en serio
a Dostoievski, que sexan ou non comunistas, como
que, simplemente, esta cultura manteña unha relación
incomprensíbel coa irregularidade da terra: o complicado
rito ortodoxo, a música e o alfabeto, os sentimentos, o
vodka, o mando e a obediencia, a neve e a súa tristura.
Esa enfermiza irregularidade, e a comunidade elemental
que nace dela, nós témola dende hai moito tempo
24#

prohibida. De Texas a Baviera parece que habemos de ser
“platónicos”, vivir protexidos por unha limpeza dixital
libre das engurras da existencia. Pola contra, até no perfil
do popular fusil Ak-47 atopamos unha curvatura, unha
rugosidade inquietante.
Subliñando a dúbida metafísica propia dunha
identidade fronteiriza, trazo que a emparenta con España, a
historia moderna de Rusia indica certa vontade de ser máis
occidentais ca ninguén. Traer aos mellores arquitectos,
realizar a cidade máis xeométrica e ilustrada, materializar
os experimentos sociais que se pensan en Occidente
—Tolstoi ensaiando a Thoreau—, realizar a Marx na
Revolución, pactar con Hitler e despois destruílo. Coma
se dende a distancia asiática das súas estepas nos tomasen
ao pé da letra, coma se necesitasen demostrarse que son
máis europeos cós europeos. E ao mellor é certo, a xulgar
pola literatura, a ciencia e o cine. As cúpulas douradas
frean no mundo eslavo unha profunda melancolía. Aínda
que hoxe algúns humanistas rusos, con razón, se queixen
da espectacular vía de poder e consumo que se abriu
dende Moscova, poderíaselles dicir para tranquilizalos que
—un pouco coma en Xapón, en China— o capitalismo
e a tecnoloxía rusos parecen seguir envolvidos por unha
consistencia cultural que no resto de Occidente perdemos.
Modernizar é laminar, illar, tapando o cualitativo coa
agregación cuantitativa. En suma, sepultar no privado
—fogar, vacacións, Internet, psicólogo— todo o que sexa
calidade vital. ¿Non é isto o que chamamos Democracia e
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Representación, delegar a violencia de vivir na estatística
social? Nada de sangue nas veas: Un home, un voto. Un
home, un díxito: modernizar é normalizar a violencia,
desprazala fóra, delegala na xestión legal das institucións e o
Estado. E o “primitivismo” eslavo está aínda moi lonxe desta
mutilación, desta hipocrisía, desta profiláctica separación
de rexistros e de poderes. A pesar de certas similitudes
—esa vontade moderna de recomezar dende cero—, aos
rusos diferénciaos radicalmente da Norteamérica que
dirixe o noso Occidente a relación co virus dos sentidos,
coa cultura da terra, cos homes e a historia que creceron
dela. Eliminados os indíxenas, os Eua fúndanse na
doutrina puritana da separación, no individualismo feroz
e a súa asociación masiva, coa eficacia técnica conseguinte.
¿Aceptariamos que as cousas fosen distintas, que o
mundo fose dirixido polo “comunitarismo” ruso, pola súa
intricada complexidade? Abondaría, non obstante, con
que Europa fose capaz de comprender ao mesmo tempo
a superficialidade norteamericana, sen dúbida necesaria, e
a gravidade rusa, para que o mundo fose distinto. Entón
Alemaña tamén sería distinta, por certo.
II
O comunitarismo ruso arráigase no imperativo de
supervivencia nun clima e unha historia inclementes. A
solidariedade entre eslavos fórxase nas continuas loitas
dunhas terras de paso cunha historia turbulenta. No caso
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dos eslavos do Sur, a solidariedade provén da loita contra
os turcos. Neste punto convén non esquecer que Rusia non
necesitou ter un imperio exterior envorcado cara ao Sur ou
o Oeste, ao estilo de España, Francia ou Inglaterra. Para
abrirse camiño entre Europa e Asia, a nación rusa naceu
en si mesma coma un imperio, un territorio xigantesco
sometido continuamente a conquista e reconquista, en
pugna cos feros pobos limítrofes. Cando a Unión Soviética
perde catorce repúblicas nos anos noventa —en total, cen
millóns de persoas— a Federación Rusa pasa soamente
de ser a quinta parte da terra —o equivalente ao que é
China en poboación!— a ser a sexta. Entre os mongois, os
otomanos, os tártaros, os polacos, os suecos e os alemáns,
Rusia mantivo a súa nación dende o século xiv nun estado
de continua flutuación e abranguendo un territorio enorme
que chega dende Minsk até as portas de Xapón. Non lle
facía falla nin podía estenderse en África ou América, pois
tiña o seu océano en Siberia, nas montañas de Mongolia e
Kamchatka. Mesmo se podería dicir que os rusos teñen o
seu xesto “americano” no intento continuado de refundar
a nación a través do despotismo ilustrado dalgúns tsares e
da Revolución Bolxevique.
Como se di nalgún lugar do mundo eslavo: “Canto
máis ao sur, máis triste”. Xa a galería de rostros na rúa e
no metro, con eses físicos primarios e difíciles —aínda que
Pedro I rematase no seu tempo coas barbas— comparados
coa estandarización do aspecto europeo ou nórdico, non
fai presaxiar nada bo e pode resucitar calquera lenda
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negra. Lenda que parece revivir tamén neses empregados
enigmaticamente túzaros, enfadados, indiferentes, talvez
amargados polo exiguo soldo, por unha biografía de
decadencia e, por riba, un turista pesado que non sabe
nada de ruso. Habería que ver mesmo se a paixón que este
país ten pola xeometría —do soño imperial dos tsares á
planificación comunista, das iconas aos construtivistas—
non provén dunha xeografía temíbel, dun temor atávico
aos seus propios afectos desatados, dunha profunda
inmersión nese labirinto das paixóns e nesa intriga dos
sentidos que a literatura rusa representa.
Igual que a linguaxe en alfabeto cirílico, toda a cultura
rusa parece declinar de cen modos distintos cada situación,
cada caso da existencia, cada pauta de comportamento.
O de menos é o visado de entrada, o de máis é esta
dificultade para entrar nunha cultura intricada, ao mesmo
tempo reservada e pasional. As intrigas palacianas dos
tsares e do stalinismo serían talvez imposíbeis sen este
tecido cultural. ¿Imaxínanse unha Galicia xigantesca cun
carácter arisco, cunha poboación complexa e un Estado
forte cargado de armas atómicas? Pois ben, algo así. O
que en Norteamérica é superficial, rápido e fluído —esa
xovialidade autista de barras e estrelas—, aquí é lento e
melancólico, abrupto, ritualizado, grave. Atmosfera que
se intúe perfectamente nese metro de San Petersburgo
construído cunha imaxinaría palaciana dos anos cincuenta
—os “pazos do pobo” de Stalin—, ese metro pensado con
funcións tamén estratéxicas, onde segue prohibido facer
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fotos e do que se di que en Moscova se acompaña dunha
auténtica cidade paralela para utilizar en caso de guerra.
Pero baixo estas diferenzas culturais, hai outro motivo
político-militar nas nosas reservas actuais ante Rusia. O
terror de que a patria de Pushkin se una a Europa é o pesadelo
de Eua, quen fará todo o posíbel —incluíndo envelenar
a antiga Iugoslavia e as actuais Xeorxia e Ucraína— para
que ese achegamento non se produza. O Atlántico Norte
debe compensar custe o que custe o Mar Negro. Como
representante da “solución americana”, Inglaterra —antes
que Alemaña ou Francia— debe contrarrestar o polo
magnético que poida exercer Rusia. De maneira que, en
resumo, non hai apenas noticias sobre os eslavos, aínda
que se trate dun desgrazado accidente, que non sexa parte
da nosa propaganda. A antiga muralla ilustrada fronte a
mongois, tártaros, turcos e chineses queda así conxelada
na marisma dos prexuízos. ¿Que poder, non obstante,
“salvará” a Europa se algún día se desbordase a muralla
chinesa? É posíbel que, a pesar de todo, esta seguridade
tácita siga funcionando na nosa relación de amor-odio coa
patria de Lenin.
Durante días camiñamos entre facianas exóticas, cruzadas
de tártaros e bielorrusos. Pelo acibeche, pómulos amplos,
ollos grises. E tamén ese louro esvaído tan característico
da Rusia branca, coa súa pel de cera, co seu aire triste e
desgairado. Aínda que Evguenia, a nosa profesora de ruso
—Do you feel in labyrinth with the Russian language? But
I’m not the Minotaure—, nega que os seus compatriotas
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teñan un particular sentido do tráxico: “A xente aquí é
igual que en todas partes, só hai pesimistas e optimistas”.
Pero non, talvez non. Os ollos vidrosos, as caras riscadas,
pálidas e asiáticas, crúzanse nun melting pot que se adiantou
en moito ao noso. Así coma os angloamericanos, até onte,
non se mesturaron cos pobos que someteron, os rusos
mestúranse dende sempre; o Centro de Estudos Orientais
vén xa dunha época moi anterior á Revolución. Formais
no trato público, cun “vostede” que dificilmente se perde,
íntimos e irresistíbeis na terceira copa —insiste Sergio—,
os rusos poden ser reservados, inescrutábeis, antipáticos,
tan vulgares como o que máis. Nunca individualistas: o seu
frecuente silencio é tamén unha forma de estar xuntos.
De feito, aínda hoxe en día subsisten as chamadas
Comunalkas, antigos pisos burgueses expropiados
pola Revolución e que actualmente, compartidos por
varias familias, esperan disolverse nas listas de pisos de
protección oficial. Recoñécense por fóra en que as súas
ventás son desiguais e permanecen sen arranxar. Talvez por
este comunitarismo de base, os rusos sempre gozaron do
interese e a simpatía de Francia e Italia, da antipatía de
Inglaterra... Baixo a intoxicación informativa, en España,
Italia, Francia ou Alemaña tendiamos a comprender
aos rusos no que os distingue dos wasp insularizados,
dos nórdicos de correcto sangue frío. Aínda que os
angloamericanos, teñámolo claro, farán todo o posíbel para
que ese achegamento intuitivo a través do Dniepernon se
traduza politicamente.
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III
Outra vez no hábito de San Petersburgo, as cúpulas e
campanarios orientan as interminábeis camiñadas, as
conversas, as bromas coas risoñas amigas madrileñas.
A agulla do Almirantado une o abano das rúas Nevskii,
Gorokhovaia e Voznesenskii. A cúpula de San Isaac,
as multicolores cúpulas aceboladas da igrexa do Sangue
Derramado, o esvelto campanario dourado da catedral
de San Pedro e San Pablo, o encantador Pazo de Verán.
E sobre todo, unha e outra vez, a atmosfera de fervor na
Nosa Señora de Kazán. Todo isto forma parte dos tópicos
e, sen embargo, é tamén inesquecíbel. A inmensa cidade
está orientada por emblemas visíbeis dende calquera
distancia, nos dez ou doce quilómetros que alcanza a vista.
Doces espadanas e viraventos de xullo, emblemas da túa
esperanza. As agullas douradas aquietan o bulicio das rúas
deseñadas por Rastrelli, Rossi, Quarenghi, Cameron.
Como os tsares levaron os mellores arquitectos, cada
edificio é un Kremlin, unha fortaleza rodeada de canais
e avenidas fronte ao resto. A medida que o visitante entra
nos diversos pazos ou igrexas, a cidade parece perder a
continuidade das arterias principais.
Achégaste a igrexas adorábeis que ás veces poderían
ser de imaxinaría italiana. Dentro, ante todo en Kazán, o
ouro das columnas e as iconas, un intenso olor a cera, as
devotas mulleres cubertas que coidan as velas. Lámpadas
refulxentes, luces mornas, imaxes planas e douradas. Os
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fieis, mozos e vellos, tradicionais e modernos, parecen
máis e moito máis devotos que en España. Despois, outra
vez o esplendor das rúas e o horizonte da auga. A rúa
Rossi, o canal Moika, a misteriosa illa de Nova Holanda, a
claridade das Linii na illa Vasílievski e aquel delicioso café
roqueiro onde intercambiaches sorrisos e miradas. A torre
esvelta do Almirantado, o bulicio de Nevskii Prospekt, as
vodas nas catro pontes. O río Fontanka, Petrográdskaia
e a ponte da Trindade, a rúa Millionnaia, as beiras
iluminadas do Neva, Gostini Dvor, as cortes dos cabalos,
Sennaia Plóshchad. E sempre os patios entrevistos ao
cruzar, retirados, fuxidíos, murmurando o que non sabes
da vida. O mellor dunha cidade é o incontábel que non
figura nos mapas, as fendas de espazo e tempo que roubas
ao pasar.
Se a través das amplas perspectivas da rúa Sadovai, os
xardíns de Marte e a ponte da Trindade, volves de noite ao
teu barrio modesto e a Malaia Posadskaia Ulitsa, percorres
chairas iluminadas con paseantes, patinadores, canais,
pontes, agullas douradas con viraventos no horizonte.
Despois, o eco aínda das noites brancas na ventá, palpitando
cun resplandor pálido. Atravesas sempre unha cidade moi
europea, onde as mozas poden patinar a soas á unha da
madrugada. O Canal de Inverno, as pontes e canais de
Kriúkov, Griboédov. E o inesquecíbel paseo en barco polos
canais, acompañado dos comentarios de Irina, a medias
entre o histórico e o vivencial. Tanto ou máis que Roma,
Londres e París, San Petersburgo é impresionante, todo
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o mundo o sabe ao pouco de chegar alí. É significativo
que mesmo unha Revolución implacábel respectase tantas
mostras gloriosas do pasado.
Como todas as cidades monumentais, San Petersburgo
ten algo de maqueta teatral —non só na rúa Rossi—
en cuxo envés podería moi ben non haber nada. O que
acontece é que neste caso o decorado é xigantesco, máis
que en París, e que detrás hai unha vida que os turistas
que fan cola no Ermitage, que percorren a estación
Avtovo, os xardíns de Petergof ou Tsárskoie Seló, non se
molestan en coñecer. Se a cidade fose un decorado, como
en certo modo o é Venecia ou Santiago de Compostela, o
visitante occidental non podería dicilo, pois apenas sae dos
percorridos trazados pola seguridade do consumo. Se polo
menos se parasen a coller o metro e mirar, a preguntarlle
á xente, a percorrer as rúas sen guía... Pero non, apenas
encontras visitantes no barrio Dostoievski, ninguén na
rúa Liteinii ou Nekrasova. Soamente ves enigmáticos
paisanos en Kamennoostrovskii Prospekt, máis alá do
Troitski Most. A elite que fala inglés non entra na cidade
real, limítase a rebotar de monumento en monumento,
de terraza en terraza, de hotel en hotel, de pazo en pazo,
de museo en museo. Do helicóptero ao iate alugado, da
fortaleza de San Pedro e San Pablo ao Ermitage, ninguén
se interna ou perde na cidade. De feito, o gusto clásico
pola pintura ou o teatro Mariinski casa demasiado ben
coas conversas vulgares, coa música badoca que despois se
escoita nos locais da Nevskii Prospekt.
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É algo distinto en Berlín, Viena ou Milán? Neste
punto sensíbel do turismo, San Petersburgo pode moi
ben soamente confirmar a nosa mutua estupidez, mesmo
ás veces levada ao extremo, con ese espantoso gusto
petersburgués polas vodas nas pontes, con champaña
e descomunal limousine rosa. Unha vez máis pensas:
ningunha clase é máis temíbel que a dos desertores do arado
que poboan a aldea global.
Coma ovelliñas guiadas, cada grupo de franceses,
españois ou norteamericanos viaxa na burbulla do seu
propio idioma, na súa contratada seguridade. Deléitase
coa súa “pintura nacional” cun guía que os protexe do
país real —representado no museo por esa silenciosa
vixilante entrada en anos— e permítelles visitar
comodamente os tesouros acumulados polo imperio dos
tsares. Personificado nese campesiño xigantón vestido con
roupas ridículas de verán, facendo fotos sen parar coma
se iso lle asegurase o saber: talvez a proba simple de que
estivo alí ou a presunción ante amigos e familiares. Certa
clase de turismo é patética, unha proba máis da obsesión
occidental pola seguridade, a realidade subtitulada e o
racismo da opulencia. Os paisanos devolven esa moeda
perversa do visitante, ese desprezo discreto, coa picardía,
os prezos altos e o engano máis ou menos organizado. Pero
isto, hoxe por hoxe, quizais vale máis para Italia ou Túnez
que para Rusia.
En contra dos tópicos, nin unha soa muller che
ofreceu os seus servizos; apenas viches mendigos, nin
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mafiosos, nin perigo nas rúas. De calquera xeito, saboreas
o obrigatorio aburrimento do que se chama Cultura nos
museos e monumentos. Despois, ao saír, a rúa e o ceo son
máis anchos. Paseas por salas repletas de cadros e de xente,
pisando o espírito que creou esa pintura, cruzando, fronte
á silenciosa muller que fai de garda de seguridade, as
ventás abertas a un exterior inmenso. O silencio en torno
a Friedrich, Rembrandt, El Greco, Ribera. E a vixilante
maior que, aburrida na súa sala deserta e de pronto
amábel, che di aproximadamente, “Siga, siga... ao fondo
está Kandinski”.
Días máis tarde fíxaste nun pobre pequeno
monstruosamente deforme que toma apuntamentos
xunto a dous compañeiros no Museo Ruso, inspirando a
curiosidade, o pudor e a compaixón de todos. Que fas aquí?,
te preguntas a ti mesmo. Es idiota, coma os demais, pero
polo menos intentas demorarte en esquinas de pobreza,
contemplas os cadros de Rembrandt e Ribera nun silencio
sen guía, fíxaste nas misteriosas vixilantes e na xente que
mira os cadros, preguntas nun inglés macarrónico calquera
cousa aos empregados para ver como reaccionan, como
son os seus ollos. Mentres percorres as salas, as galerías de
cadros e seres humanos, as ventás a exteriores grandiosos,
o teu experimento antropolóxico e metafísico continúa,
modestamente.
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IV
E despois esas rúas marcianas outra vez, vistas por quen
nunca estivo alí e é probábel que non volva. Patios
descoñecidos albiscados ao pasar diante do portal, con
árbores misteriosas e ventás un pouco pobres. Lugares de
severidade alemá, dirías ti, en xeral moi limpos. Dureza
setentrional, sombra de árbores, pasaxe a outra cidade.
Ante eses cantos misteriosos onde a vida se esconde pensas
outra vez no amor, na humanidade descoñecida, na morte.
Recordas: “Pensa na morte, o demais virá por engadido”.
Ás veces os patios son enormes, ricamente adornados en
portais que mesmo poden ter cheminea e permitir o paso
duns a outros atravesando mazás enteiras, de canal a canal,
á marxe das rúas. Tampouco nesas pasaxes encontras
turistas. Ah, a xeometría alongada de San Petersburgo
nos interminábeis atardeceres de xullo! Intensamente
iluminado coma unha Nova York do século xix, pensas
en Dostoievski coma o reverso da xeometría europeizante
dos tsares, derramando sobre a sociedade moderna o seu
labirinto intricado de crimes, miserias e paixóns: a soidade
paranoica do subsolo.
Sen deixar de poñer esas enormes perspectivas tsarinas
na alma e as emocións dun home calquera, o mesmo fai
Nai e fillo. Unha nai morre, un fillo non entende a morte:
Sokurov coloca o esplendor, a enormidade do non saber
no misterio dun corpo, no cara a cara dunha piedade
sen freo, nas pradarías con bidueiros. ¿Cal é o mal cando
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hai demasiado amor?, pregúntase. É coma se ambos os
creadores, Sokurov e Dostoievski, puxesen esta paixón
rusa pola distancia na proximidade inescrutábel dos
rostros. De todo este marabilloso don ten que haber, aínda
que non o coñezamos, unha formidábel arte de vangarda.
Os rusos teñen a taiga dentro, séculos de chuvia asiática, o
frío e a boscaxe da chaira. Por iso, pola súa elementalidade
cultural, están a un paso da modernidade. Só fai falla
unha pequena viraxe de centímetros para que dun místico
reaccionario saia un Malévich, un Klimov, un Zviagintsev.
É certo que entre o clasicismo do San Petersburgo
decimonónico e o estrondo idiota dos “40 principais”
non parece haber lugar doado na Rusia actual para unha
vangarda cosmopolita. É posíbel que o país enteiro estea
a sufrir a fascinación brutal polo consumo propia das
nacións que están en “vías de desenvolvemento”. Disque
a mafia rusa organiza en Moscova unha cidade con
máis millonarios xa que en Nova York. Aínda que talvez
a “mafia rusa”, como frase habitual, é outra expresión
do noso racismo. A desconxelación, a riqueza rápida
produciu unha xeración dubidosa de millonarios. Pero
despois a administración actual obrigou a toda esa xente a
converterse en empresarios. Non é isto o capitalismo? Igual
que en Francia, a violencia queda agora para o Estado. Por
este camiño, tras superar as recomendacións bárbaras do
Fmi, a orgullosa nación que durante os anos noventa tivo
que aceptar roupa regalada por Alemaña, comprada ao
peso nas rúas rusas, pasa agora por momentos de vigor e
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expansión. Tanto, que até o pasado comunista é motivo de
riqueza turística e Lenin preside unha morea de sitios de
moda. Non só edificios históricos —Lenin reuniuse aquí
para preparar tal evento—, senón que todo o soviético é
hoxe un motivo cool. McLenin. O cruceiro Aurora, cuxa
salva foi o sinal para o inicio da Revolución, é agora un
venerado museo sobre cuxa mole gris se pode enxergar
ao lonxe o xigantesco neon azul dunha coñecida marca
comercial.
Talvez por esta velocidade civil, aínda máis esaxerada
en Moscova, o xadrez, como vocación case popular,
parece retroceder a pasos axigantados ante o espectacular
dinamismo da vida rusa contemporánea. Entre os
coches potentes, a música a toda máquina e a loita pola
vida, queda pouco tempo para pararse ante un taboleiro
abstracto e reflexionar, asegura o amigo Sergio. Igual
que ao jazz do antigo Leste soviético, reverso elegante e
melancólico daquela seguridade da planificación, tamén
ao xadrez lle segou a herba baixo os pés esta explosión de
petróleo, rublos e turismo que se une ao verán. En paralelo
á diversidade de posicións sociais, pódese ver un parque
móbil alucinante, sen termo medio entre os estragados
coches dos setenta e as máquinas impresionantes de hoxe,
Bmvs de 80.000 euros ou xigantescos todo-terreo sen
marca, pois están feitos de encargo. Hai unha paixón polo
tamaño e a potencia moi parecida talvez á norteamericana
e isto nótase nos coches impoñentes, de lúas tinguidas,
que herdan en certo modo o porte dos antigos Zil da
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nomenclatura soviética. Quitándose a espiña de corenta
anos de conxelación stalinista, os condutores móstranse
agresivos e os peóns un pouco indefensos.
Aínda que o tendido eléctrico no ceo das rúas sinala que
Rusia aínda ten que realizar cambios estilísticos e técnicos
importantes, o país enteiro parece espertar, un pouco
brutalmente, da monotonía da planificación e a orde
comunista. Orde que, non obstante, a administración
actual respecta. Un precioso cartel coa fouce e o martelo
en estrela vermella sobre un feltro verde reza no aeroporto:
Recordamos. E esta reverencia pestanexa no medio de
coches a toda velocidade, helicópteros, vida social por
todas as partes —incluído hóckey a patíns nas prazas—,
motoras lanzadas polos canais, música tecno a pleno
volume. A desregulación máis estrepitosa relaciónase coas
perspectivas venerábeis. Durante sete días, alternando co
silencio do teu humilde cuarto e algunhas rúas desertas,
vives rodeado do estrépito propio dos países que están a
saír da estreiteza. Entre limousines alucinantes, maquillaxe
espectacular nas mulleres —que posan como estrelas de
cine ante os monumentos—, minisaias e escotes de vertixe,
música de dubidoso gusto a todo tren. Tamén a televisión
está envorcada nas mesmas necidades que Occidente e peor
aínda, se cabe, até o punto de que un pode chegar a sentir
certa nostalxia do “bo gusto” europeo. Pero cada nación
debe encontrar o seu modo de corromperse, de participar
nas bobadas do presente. Baixo elas, a sorprendente
diferenza rusa continúa.
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Enganosamente, a seriedade das casas, os pazos,
as árbores, os vestíbulos —e os mosquitos!— son
parecidos aos de Alemaña ou doutros sitios. As árbores
de San Petersburgo son as mesmas que en Europa:
bidueiros, chopos, freixos, tileiros, pradairos, carballos...
Prolongando esta impresión, Evguenia —I don’t like the
golden things but the dark ones— insiste, reaccionando
á túa tendencia a mitificar: “A xente aquí é como a de
calquera outro sitio”. Isto é certo e hai que dicilo en todas
as partes como unha reivindicación da humanidade do
lugar. Pero se fose exactamente así, unicamente así, só uns
poucos idiotas viaxarían tan lonxe. Ou é que viaxamos por
viaxar?: “Somos imbéciles, pero non até ese punto”, dicía
con razón Beckett. Máis ben viñeches aquí a rexenerarte
coa distancia, a limparte coa distancia. Mentres viaxas,
reprodúceste, cambias por dentro e treme un pouco a túa
identidade. Á volta de Rusia a humanidade non volverá ser
a mesma; nunca foi a mesma, como o que por outra parte
sempre dixeron a arte e a literatura, de Rilke a Turguéniev.
Non viaxamos por viaxar, senón porque intuímos que
xamais coñeceremos o natal se non lle concedemos a
insólita oportunidade que nos ofrece o estraño.
Neste punto Rusia xogou o papel que un país xa coñecido
e doado non podía xogar. Como ese arduo libro de Tiqqun
que trouxeches, penosamente occidental, desapiadado e
sectario —falan coma se non existise a natureza, coma se
o home non estivese salvado pola morte—, pero armado
coa virtude mística de botar unha total incerteza acerca do
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mundo no que vives. De igual xeito, a función das viaxes
é manter a alerta sobre o que sexa real, espertar a vixiante
incerteza cara ao inmediato, a desconfianza cara ao saber.
Despois de Rusia, até os bidueiros deben de ser un
pouco distintos, por non falar dunha humanidade que se
configura segundo linguas, hábitos e culturas con frecuencia
irreconciliábeis. Non podes tampouco comprobar nesta
viaxe ningún carácter universal na nosa famosa Democracia,
arma branca da nosa non menos famosa xenofobia. Nunha
viaxe así só queda o universal do poder e, baixo el, unha
humanidade sen sinais, descoñecida, coas mans baleiras.
En Rusia a mestura, as risas, a forma de mirar, de calar...
é distinta. Até a vulgaridade é distinta. Na pintura rusa
dos séculos dezaoito e dezanove, non só en Repin, xa o
ser humano aparece reconcentrado, melancólico, coma se
a infinitude da estepa e o intricado do poder central os
encerrase en si mesmos. Os rusos manteñen un gusto polo
elemental —a soidade, o sufrimento— que os separa da
nosa anémica protección no complexo.
Aínda que coñezan pouco en San Petersburgo desa
afastada “Rusia profunda” que ao estranxeiro poida
interesar, todos os seus habitantes manteñen sempre unha
boa relación coa natureza. Até cando diluvia, moitos
novos e maiores, mesmo snobs ben vestidas, cruzan as
rúas mollándose con naturalidade. A mesma Revolución
non deixaba de expresar un gusto pola infraestrutura da
verdade, unha aversión cara á complexidade que talvez
se prolonga até os nosos días. Seguindo o gusto polo
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elemental das iconas, ¿non son as películas de Tarkovski
e Sokurov, as luxosas imaxes de ambos os dous, dunha
prodixiosa simplicidade? Superficie e profundidade, poder
político e impotencia metafísica. De ambos os polos
teñen hoxe os rusos unha versión propia, vigorosamente
actualizada.
V
Quererías falar agora da percepción paranormal que
permite a distancia. Viñeches aquí por iso?, para percibir
os signos do familiar que deixaches atrás, que a inercia
estaba a punto de perder? Por exemplo, para absorber
a estampa desa muller loura atordada pola vida que
permanece inmóbil na estación de metro Gorkhovskaia.
Durante dous segundos pareceu unha muller máis, unha
bela moza cansada, esperando. Despois viches que se
trataba dunha pobre nai rusa —pel pálida, inexpresión
total, xesto de cansazo e olleiras— pedindo esmola co seu
fillo nos brazos. Mellor dito, aceptando esmola sen pedir
nada. Como son os rusos! Ela “preferiría non o facer”, por
iso apenas esboza un aceno triste cando depositas unha
moeda na súa man. A maioría dos pasaxeiros do metro
nin se decatan da súa condición, tampouco da súa beleza
arrasada, pois ela está tan desesperada que apenas estende
a súa man. Só se nota que acepta diñeiro en que permanece
parada durante horas co seu neno nos brazos, mentres unha
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man con moedas sae disimuladamente baixo o pequeno
corpo durmido. Conxelada pola infelicidade como unha
estatua de sal, ela e o seu neno apenas saen da noite, do
bordo do perceptíbel. Ai, humanidade!, dicía Melville no
seu Bartleby. Todo o luxo do Ermitage e dos xardíns do
Petergof derrúbase ante esta imaxe perturbadora, apenas
perceptíbel, estrañamente bíblica.
As cúpulas douradas esconden unha irremediábel
melancolía. Agora ben, a sensibilidade cara a estas esquinas
de desventura ¿condénanos fatalmente —tamén en San
Petersburgo— á rareza, á periferia dunha sociedade que se
protexe na opulencia? Talvez, pois a xente non quere hoxe
que lle recorden esa traxedia, esa simplicidade dunha vida
mortal que non cambia. Os cidadáns modernos poden
atender solidariamente a pobreza de exóticos habitantes
da distancia, apadriñar nenos na India, pero non aceptar
que algo chore aquí, no centro.
Italia, Londres, as montañas do Caurel, San Petersburgo,
son experimentos para coñecerte a ti mesmo, para poñer
a proba a túa complexa, difícil natureza. A túa afección
ao risco é a afección a unha verdade enterrada, a unha
natureza remota cuxo maior perigo é a inercia e o mito
da seguridade. Á fin e ao cabo, sempre estiveches farto da
túa rareza, da túa “orixinalidade” de aire nobre. Sempre
soportaches todo iso ao prezo de poñelo en terra. Agora
somételo á proba humilde dunha rexión estraña, querida
e descoñecida á vez, coa conseguinte —di a túa amiga
Teté— descarga “contracultural” de adrenalina. Durante
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días, illado por un idioma do cal non entendes nada, vives
un crisol esgotador de todas as caras posíbeis: as mil caras
que coñeciches, todas as que amaches e odiaches, mesmo
algunha que podería representar o amor que nunca
tiveches.
Caras, caras, caras. Se hai tantas é porque non hai
ningunha, porque o ser humano será descoñecido para
sempre. Ningunha face pode “reflectir” o que é a alma.
Os rostros poñen nesta cidade a música a unha canción
para sempre muda. Viñeches aquí, digamos, farto de
transitar por camiños seguros, para non dominar. Trátaste
a ti mesmo de “vostede” durante uns días para facilitar
esa posíbel transformación. A túa paixón polo esgrevio e
rugoso tróuxote a Rusia. Mesmo ves nesta nación, fronte
á soberbia uniformidade de Occidente, unha anomalía
orgullosamente convertida en programa. Rusia ten a súa
propia música. Por iso ninguén te acompaña? Se cadra a
xente non é tan “moderna” como para necesitar a forma
actual do primario, como para superar a xenofobia
democrática destes tempos e escarvar na viveza do pasado,
na pobreza irremediábel que nos toca no presente.
En Rusia o coro interminábel dos rostros, con
frecuencia inescrutábeis para quen non é de alí e
deambula un pouco temoroso, esgota un pouco. Como
será Moscova? Sobre todo, ¿como será a vida nesas aldeas
perdidas que ningún dos teus amigos en Rusia parece
coñecer? Unha viaxe “iniciática”, dicías antes da partida.
A que, finalmente? Foino a de Carintia, con aquelas bagas
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de agosto, aquelas paisaxes de millo e montañas, coas súas
longas conversacións e paseos compartidos. Aquí faltou
a complicidade de Insa e o seu ámbito para esculcar as
cidades, as bisbarras. Pero produciuse unha iniciación ao
planeta sen imaxe, á desolación do deserto do consumo e,
sobre todo, á humanidade descoñecida que espera fóra do
noso estúpido provincianismo occidental. Iniciácheste á
multitude sen nome despois de aguantar a súa estrañeza,
a súa non mirada, a súa brusquidade. Ás veces soamente
quedou “o pai de Laura”, só ese fío de identidade tras
esta tormenta silenciosa dos nomes, as caras, as rúas
descoñecidas. Pouco importa que ninguén coñeza Nai e
fillo. ¿Podes dicir que non sentiches o rastro de Sokurov,
dese esplendor ruso do mortal, sen dúbida un dos motivos
de fondo da túa viaxe? Non exactamente, pois todo o
rosario de siluetas, rúas, campanarios dourados... foi como
unha peza tocada no rastro desa sombra.
Fuches coa esperanza de que pasase algo e en certo
modo pasou, lenta, dificilmente. A viaxe sempre está
nunha pequena, case imperceptíbel mutación do familiar,
na percepción do próximo. Ao ir lonxe comprobas que en
canto ao primeiro esquema das cousas non hai saída, pois
—salvo a codia turística, que non che interesa— o mundo
é o mesmo espazo de homoxeneidade que marca a moda, e
a xente se interesa en todas partes polas mesmas parvadas:
cociña e bailes rexionais, historia e pazos, aburrimento
museístico, restaurantes caros, coches potentes, música
doada. Neste plano calquera viaxe é un fracaso, pois apenas
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consegue perforar a casca estandarizada dos sitios. E se estás
disposto a ese exercicio de coraxe e piedade que consiste
en percibir doutro xeito o inmediato, debes manter ese
insensato punto de partida durante todo o traxecto.
Á volta recordas a aquela antiga amiga túa, tamén de
orixe rusa, que un día che espetou en ton burlón: “Sempre
estás de paso, mirando lonxe. Onde cres que vas?”.
Xudeu ibérico que se prohibiu ningunha Terra separada,
entendes a errancia como promesa, sen pobos elixidos nin
razas malditas. E volves querer aos rusos tamén polas súas
parvadas, polo “normais” que son, pola fatalidade que che
ensinan do mundo.
Veste camiñando. Andas, andas, andas. Con limpidez
de bágoa atravésante rapazas descoñecidas, casas onde che
gustaría vivir se a vida fose posíbel, enmeigados patios
vermellos e verdes, árbores escuros, portais, cúpulas
afastadas, escintileo de canais, cabanas de madeira
desconxuntadas nos arredores. O que mira, dalgún xeito
faise invisíbel, mira e sente dende a súa máis íntima
invisibilidade; coa desaparición nos ollos atravesa a
xeografía, sofre a humanidade coma se fose un espectro,
unha doenza extraterrestre. Deus de todos os homes, coida
dos nosos irmáns do Leste.
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Baixo a Máscara

Patoloxía e concepto no sistema filosófico
Así e non doutro xeito. O como dunha posta en escena,
de calquera enunciación, é fundamental neste mundo
codificado de parte a parte. O demo está nos detalles, din os
ingleses. Maneira, modo de ser, estilo, carácter. Agamben
chega a falar dunha maneira manancial. Por exemplo,
a maneira en que certo inesquecíbel profesor fixaba a
mirada, á metade da súa reflexión, nun punto abstracto do
teito. Ou a maneira en que un escritor deixaba caer a man
para chamar ao camareiro e pagar a conta. Resolvémonos
nunha danza dos xestos. Se a persoa resoa nun encontro de
universal e singular, por iso mesmo —diferentemente ás
cousas, soemos dicir— non ten equivalencia. Certamente,
desa espesura do persoal provén o inferno no que se poden
converter os outros.
Encontrarase nestas liñas pouco da pretendida morte
do autor, se é que algunha vez cremos nela. A pesar de
poderen ser usados de xeito moi dubidoso, os detalles
dunha biografía, o carácter e as formas, incluso o
narcisismo persoal, son as pasaxes necesarias para que
calquera revelación común se mostre. E isto vale tanto
para Rilke como para o medio anónimo Tiqqun e os seus
descendentes invisíbeis. Só o puritanismo de filiación
norteña, ou a nosa paixón estrutural, poden obviar que
unha institución é o eco do paso dun home. Noutras
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palabras, esquecer esa sabedoría barroca e expresionista
—Ribera, Leibniz, El Greco, Nolde— segundo a cal o
universal vive só na deformación e os pregues de cada ser.
Non hai máis “universal” có que vibra nos seres dun
día, efémeros. Que sabe disto a filosofía? Pouco, menos
que a música. Porén, a filosofía non sería nada sen estas
emanacións impersoais do individual.
Se intelectual é quen permanece fóra da protección
colectiva para atender aos signos que xorden por fóra,
non vemos como podería renunciar a ese arroxo persoal a
filosofía, polo menos cando pretende ser algo máis do que
unha reordenación da doxa cidadá. O que non quita para
que de certa ascética, dun rodeo salvaxe sobre si mesmo
proveña a dificultade lendaria do filósofo para estabilizar a
súa vida afectiva segundo o canon vixente. De Nietzsche
a Zambrano, de Benjamin a Foucault son coñecidas as
dificultades do filósofo para manter un partenaire co que
fundar unha familia “decente” e non dar lugar a rumores.
Soamente o hegelianismo xeneralizado que nos invade,
ese bonito soño da Aufhebung, puido alimentar unha e
outra vez a ilusión de casar unha ontoloxía do afora coa
seguridade doméstica dos nosos infinitos interiores.
Non esquezamos ademais que a muller de Hegel
chegou a comentar que el era un home que non cría en
nada. Se se cre, en algo máis que na nada, ¿como deixar
de ser fiel a un lugar —aínda que non teña sitio—, a unha
obsesión particular, a unha herdanza? “Se se ten carácter
tense tamén unha vivencia típica e propia que retorna
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sempre” (Nietzsche). Todo iso coa súa conseguinte marea
de xestos e tics persoais. Á fin e ao cabo, este é o horizonte
inconfesado da nosa mítica liberdade: facerse cargo do ser
dunha fatalidade natal, darlle forma. Facer da caducidade
algo incorruptíbel.
¿Que significa que Rousseau, o pensador do contrato
social e a educación non represiva, puidera ser ao mesmo
tempo, no dicir de Hume, un dos seres humanos máis
chocantes do mundo? As miserias persoais de Kant
caricaturizadas por De Quincey, as de Heidegger
destripadas por Bernhard, confirman que o común é unha
visión da particularidade; un halo da súa imperfección,
atravesada. De aí que diga nada en contra dun autor clásico
e a “universalidade” da súa obra que aquel sexa un pallaso
visto polo seu axudante de cámara. A única pregunta é:
A que guión obedece ese home, ese ser inevitabelmente
patético?
Un arkhé explica o contexto, non o contrario, de acordo.
Aínda así, a norma é que a filosofía sexa algo propio de
intrusos, xente que non pertence ao gremio académico,
moito menos a esa organización do aburrimento —“hábitos
de investigación”, dise— chamada Universidade. Se
pensar é facerse cargo da irregularidade que xorde, ¿como
vai a adicarse a iso unha institución obsesionada coa
normalización do saber? Non debería ser hoxe ningún
segredo que os exemplos de Kant e Hegel, na súa serena
e equívoca silueta, son só un momento excepcional na
historia do pensamento. O propio é que a filosofía dunha
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época sexa apuntada por pensadores que non pertencen en
absoluto a unha institución especialmente facultada para
pensar. O mesmo Descartes era máis viaxeiro ca profesor;
é máis, só pode facer a súa obra cando pon entre parénteses
a súa formación escolar. Por non falar outra vez do xenial
Leibniz: cando nos críamos en porto, lembra, unha e
outra vez, que fomos arroxados á alta mar. Nin Sócrates
nin Spinoza, nin San Agustín nin Nietzsche, nin Karl
Schmitt nin Jacques Lacan pertenceron de corpo e alma a
ningunha sacrosanta institución que garante manter a raia
os avatares da existencia, con todo o que isto implica de
paixóns e patoloxía en primeiro plano.
Ben pensado, non é tan estraño que quen se ocupa do
ser da presenza sexa á súa vez un chisco impresentábel.
Esta relevancia da alteración persoal, coa súa cohorte
de miserias, non deixa de expresar en carne e óso a
persistencia dun mito que sempre volve, punteando o
texto da transparencia racional. Se pensar é “unha relación
de irracionalidades”, como dicía Unamuno, é lóxico
que entre a colleita do sistema reapareza a herba. Kuhn
mostrou incluso algo semellante para a ciencia.
Se atendemos ao xeito insidioso en que Martin
Heidegger nos agochou a tantos pensadores, poderiamos
concluír con Deleuze que a Filosofía profesional tivo
precisamente un papel notábel á hora de reprimir o
pensamento, que sempre abrolla dos accidentes dunha
biografía, do tormento dunha silueta persoal, desa
oscilación neurótica entre a euforia e a depresión que
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caracterizan ao escritor. É a deformación a que nos forma,
unha torsión do vivir que non pode curarse nos andeis
ordenados de ningunha escola.
Dificilmente o personaxe do filósofo, ou do artista, ía así
resultar inesencial para a importancia da súa obra. Outra
vez a hipótese barroca: a eternidade é algo que coexiste
coa máis fráxil duración, esa soidade ardente dos seres.
É máis, o creador que non maltrata o seu propio clixé
intelectual, atendendo ás variacións da súa vida, envellece
mal. É o caso de Stockhausen fronte a Cage, quen até a fin
conservou a frescura xuvenil de tentar captar os sons do
mundo antes de que sexan un estúpido código.
Baixo a cotra dos sistemas, os nosos amados clásicos
tamén tatexan nunha lingua menor feita de avatares
inconfesábeis que só despois son levados ao sentido. Nos
exemplos de Chékhov, Pasolini, Pessoa, Berger, Handke ou
Gary Snyder, a literatura segue mostrando que pensar é un
accidente que lle ocorre a calquera, calquera existencia que
non estea invadida pola relixión socioestatal da cobertura,
esta normalización que marca o norte de Occidente.
A pesar dela, seguindo o rastro inestábel dos escritores,
o perfil traxicómico do filósofo indica que ningunha
sociedade conseguirá integrar ese vacilante afastamento
que constitúe o chan do home.
As reservas da filosofía escolar en relación coa literatura
son soamente un síntoma de escurantismo ilustrado,
paralelo ao que Occidente mantén coa sabedoría das
culturas exteriores. Como se, en virtude de non se sabe
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que inmaculado Logos, Lao Tsé tivera pensado menos ca
Heráclito. Neste punto é xusto lembrar que a crítica parcial
que exerce a Filosofía foi demasiadas veces a coartada para
acabar santificando o conxunto do intocábel: o Progreso,
a Modernidade, a Historia, a Filosofía, a Ciencia, a
Sociedade, etc. O caso de Marx é un dos máis escandalosos
nesta dirección, co seu empeño inquisitorial en liquidar a
economía do capitalismo para salvar a súa cultura: noutras
palabras, co seu empeño en proclamarse fillo da Ilustración
para non aceptar ser un fillo máis da terra.
Benditos sexan pois Stirner, Simmel, Simone Weil e
outras figuras un pouco excéntricas, estrañamente vestidas,
que pouco teñen que ver co racionalismo ou a dialéctica
europeas. Con frecuencia torpes no mundano e neuróticos
até a saciedade, estas figuras empéñanse en manter un
discurso conceptual dificilmente homologábel coa ciencia
e o tribunal da Razón. Até en Kant, tan puritano nos seus
costumes, hai unha atención á irregularidade máis tola do
que se recoñece.
Sobre a síndrome da inestabilidade que impón a
dedicación á ontoloxía, co seu correlato de cómica
incapacidade para someterse aos imperativos da división
do traballo, no personaxe filosófico súmase ademais o
oficio dunha venerábel tradición que tentou pensar as
raíces da experiencia humana e os límites do mundo. Isto
outorga ese trazo de complexidade un pouco melancólica,
sinxelamente ridiculizábel, que fai mela no home de carne
e óso que se adica á disciplina mental dos gregos.
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Dito isto, é preciso lembrar que poucas veces se atopan
diferenzas persoais máis acusadas ca no mundo da filosofía.
O heideggeriano sentirase a desgusto en presenza do
seguidor de Adorno. O orteguiano tenderá a ridiculizar aos
admiradores de Unamuno. Por non falar de Marx e as súas
implacábeis diatribas contra a filosofía; de Schopenhauer,
Nietzsche e as súas xeniais e duras catalogacións dos
sistemas dos outros. De Bataille e a súa cruel caricatura do
estilo de Sartre. De Badiou e as súas reservas ante Derrida.
Só algúns santos varóns, Cristos da filosofía como Spinoza,
Kant ou Deleuze, sentíronse afastados desta neurose
narcisista da diferenciación constante.
A pesar dalgunhas aparencias, o exemplo tal vez máximo
deste sectarismo intrafilosófico é a miseria conceptual e
a dureza de corazón coa que o noso admirado Martin
Heidegger tratou a todos os seus potenciais competidores
modernos. E non hai que pensar tanto en Jaspers, Jünger,
Benjamin ou Sartre como, ante todo, nas figuras de
Kierkegaard e Nietzsche, infinitamente máis pensadoras
có profesor que tivo unha cabana en Todtnauberg.
Tampouco está moi claro que Rorty non desprece no
fondo a Emerson ou a Thoreau. A sectarización infinda
semella ser a norma neste campo que se ocupa do “ser en
tanto que ser”. Que hai entón de común denominador
persoal baixo este terreo cuarteado? Digamos que a
incapacidade, ao ocuparse da raíz común, de ser unha
máis das especialidades modernas. De aí esa pintoresca
oscilación entre o éxito social e a incomprensión, a
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dicotomía entre admiración e marxinalidade que sempre
ameaza o halo do filósofo. É posíbel que só atopemos
na personaxe do arquitecto —tal vez do músico— unha
mestura semellante de omnipotencia e impotencia. Agora
ben, a estes dous últimos exemplares sóeos salvar a posíbel
aplicación inmediata das súas elucubracións. Mentres que
o filósofo se encontra condenado, no mellor dos casos,
a tecer profundos libros que só despois, moito despois,
sairán do círculo restrinxido dos seguidores de Platón ou
Eríxena.
En resumo, a negación tal vez máis radical desa
idea positivista segundo a cal a filosofía non ten unha
substantividade propia, senón só a de rumiar os problemas
que deixa irresolutos a ciencia, está na persistencia da
figura do filósofo. Sexa ao xeito de Wittgenstein ou
de Agamben, de Benjamin ou de Didi-Huberman, o
pensador segue a manter unha teimuda relación persoal
co que todo o mundo sabe que é crucial e, porén, ninguén
acaba de formular. Sen dúbida, este mundo parcelado por
unha minuciosa organización do tempo require bruxos
esotéricos. De aí que, preto do poeta ou o artista, cos
seus respectivos pathos de distancia, habite o filósofo e esa
maldición de ter que comezar continuamente desde cero,
desde un desterro que tenta continuamente á especie.
Despois atopámonos ás veces esa grandilocuencia
baleira, unha tendencia á erudición que pontifica e
entende de todo. É innegábel recoñecer que, xunto a unha
eventual e elegante distancia ante o aplauso sinxelo, existe
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unha estraña tendencia do filósofo a arrimarse ás ascuas
do Estado. E non só a este, senón tamén a unha función
de edificante normalización social que, francamente, non
sempre parece moi digna. Polo menos, non o parece se
temos en conta ese imperativo kantiano de pensar “en
cada caso” desde unha inaudíbel interioridade nouménica,
como se a Sociedade non tivera nunca a derradeira palabra.
Mais esta función penosamente edificante que achacamos
ao filósofo débese, en parte, ao feito de atender a exemplos
secundarios. Tamén algúns poetas, igual que Fichte ou
Hegel, xogaron un papel dubidoso na reafirmación dos
máis rancios valores públicos. E isto non debe levarnos a
esquecer a relación co anómalo, o exterior de toda función
social, que a poesía se trae entre mans.
Tal vez deberiamos reler a figura do filósofo a contrafío
das pulsións gremiais, así como reinterpretar a historia
da filosofía desde a heterodoxia de exemplos persoais
aparentemente menores e máis próximos á literatura. É
posíbel, en definitiva, que Jünger pensara tanto ou máis
ca Heidegger; que Unamuno sexa máis actual e moderno
ca Ortega; que incluso haxa que entender a Kant no
ventre de Nietzsche. Isto por non falar dunha complexa
Idade Media na que algún día haberá que entrar sen o
habitual prexuízo moderno. Todo isto precisamente para
restituír o alento dos “sistemas” filosóficos a unha busca
sen alento que con frecuencia se encontra máis no desexo
e na faciana despeiteada do pensador ca nos produtos
supostamente rematados que entrega… interpretados
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despois por discípulos de segunda fila. Neste punto
son particularmente rechamantes as falsificacións e os
equívocos que rodean a Leibniz.
Mentres tanto, e por volver a un asunto de filiación
socrática, é posíbel que para entender ao personaxe que
aínda se encarna no filósofo, por riba incluso da imaxe
que este quere dar de si mesmo, sexa conveniente atender
á vacilante interrogación que deixa caer ao final, cando
parece que xa todo estaba ordenado. É probábel tamén
que este rexistro mudo do pensamento explique mellor as
vergoñentas anomalías da persoa. Non só é comprensíbel
no filósofo certo ar de despiste no cotián, unha divertida
incompetencia na pragmática moderna, incluso un modo
de ser rancio derivado da súa paixón por un pasado
venerábel. Tamén é frecuente, como dicía Nietzsche de
certos pensadores e a súa distancia tsarina co presente,
unha certa miopía e fraxilidade na proximidade, unha
infantilizada indefensión no diario. Isto débese a que,
en contra do que diga en público, o filósofo sabe que
endexamais poderemos abandonar unha inconfesábel
minoría de idade, certa vacilación adolescente que poboa
o limiar de calquera decisión. E finalmente, o concepto é
tamén unha decisión, tan dubidosa como calquera outra.
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Soñan os nosos edificios
coa morte do home?

Intentarase falar aquí desde unha perspectiva
interdisciplinar. Aínda que esta palabra queda hoxe curta,
xa que lembra demasiado á ortodoxia dunha comunicación
que deixa intactos os distintos campos, blindados no seu
illamento. Ensaiarase entón un “travelling” arquitectónico
dende unha zona onde se anulan os discursos específicos,
un espazo desértico que interrompe as metalinguaxes
profesionais. Esta zona de indiferenza é dalgunha
maneira referencial se tratamos de recrear un campo,
de deconstruír os seus presupostos. Permite articular
unha non-especialización que xera discurso, practicando
a fondo o que se podería chamar intrusismo. Quérese
percorrer o rexistro medio da arquitectura actual cunha
idea central non-arquitectónica, da mesma maneira que
a idea central tería que ser “non filosófica” se o discurso
pretendese ser “radicalmente” filosófico. Ser intruso, mirar
dende a indefinición dun exterior “de ninguén”, parece ser
hoxe a única forma de dar conta dun presente amurallado
na especialización. Noutras palabras, por motivos éticos e
estéticos, trátase de traer á escena o excluído pola cadavérica
flexibilidade da nosa cultura.
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Dalgunha maneira, en función do determinismo
extremo ao que estamos suxeitos, a crítica moderna ten
que invocar con frecuencia o latente. Poden imaxinarse
que o título deste ensaio alude á novela de Philip K. Dick
Soñan os androides con ovellas eléctricas? O texto remite
tamén á esperanza vaga (difusa) de que as nosas criaturas
técnicas, xeradas polo máis “alto” da nosa invención, sexan
tan sofisticadas que algún día, para maior gloria nosa,
poidan chegar a rivalizar con nosoutros e disputarnos
a hexemonía. Isto obrigaríanos a darlle un xiro final á
nosa evolución, abandonando definitivamente o destino
humano —cousa que talvez sempre desexamos— en mans
de seres superiores. É posíbel que, desde os anos cincuenta
do pasado século, a mitoloxía extraterrestre especule con
esa posibilidade. En certo modo, as construcións das
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últimas décadas, esas colosais pantallas de Dubai, París,
Shangai ou Huston, hiperreais na súa escala celeste,
eríxense en gardiáns do noso soño. ¿O soño de que as
nosas máis complexas criaturas nos axuden a despegar da
terra? Así polo menos presenta Hannah Arendt a episteme
agochada na carreira espacial en A condición humana.1
Aparentemente, a furia desa carreira decreceu nesta última
austeridade, pero talvez a súa meta de ingravidez xa callou
entre nós, poboando o contorno dunha curvatura de
escape, esta circulación incansábel de vectores que foxen
da vella tara de pesar na terra.
De xeito paralelo, tanto nos edificios públicos
coma nos privados, a vangarda das nosas construcións
actuais ten despregado un acoso á irregularidade terreal
sen precedentes. Estamos rodeados dunha histérica
hipocondría fronte ao incerto, obsesionados con empregar
unha linguaxe correcta, facer edificios intelixentes, copiar
a realidade nunha orde numérica, manter o corpo en
forma, coidar as nódoas na pel, combater a desigualdade
dos sexos, perseguir a inmigración ilegal, preservarnos
fronte á inestabilidade climática... Todo o exterior é un
perigo, unha letal fonte de risco. Coma ningunha das
nosas superestruturas, máis aínda en función do seu visíbel
carácter público, a arquitectura dificilmente podería
deixar de reflectir esta xenérica mentalidade preventiva.
Trátase dunha aversión posmoderna á irregularidade das
1
Hannah Arendt, La condición humana, Tradución de R. Gil. Paidós. Barcelona, 1998, pp.13-15.
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formas terreais que supera de máis o soño xeométrico da
modernidade, que ao fin e ao cabo aínda era dual e tolerante
cunhas aforas, unha arquitectónica terreal que tiña que
mirar desde lonxe. Do mesmo xeito que a medicina actual
adica o seu primeiro esforzo a unha especie da “filosofía da
sospeita” que desactive calquera saúde natural do corpo,
inxectando desconfianza nos recursos espontáneos do
home para sobrevivir —o negocio médico estriba nunha
técnica que poida presentarse inmanente— tamén a
arquitectura adica parte da súa forza a estender a sospeita
sobre as formas naturais do habitar. Quero dicir, contra
a posibilidade extrema, que sen embargo a arquitectura
sempre atendeu ocasionalmente, de que sexa a propia
intemperie a que levante as primeiras liñas de protección
para o home.
Non hai sen embargo, nin ten por que haber ningunha
nostalxia das formas do pasado nun discurso crítico así.
Aínda que si, a diferenza da liña principal dos arquitectos
actuais, parece imprescindíbel unha nostalxia do aberto
que as ruínas e os espazos abandonados suxiren, un culto
da indefinición que a nosa espectacular modernidade
intenta excluír por todos os medios.2 Talvez necesitamos
unha distancia desértica, a relación cunha intemperie que
marcou o pasado, as fendas de calquera presente. As pontes

radiantes de Calatrava, as cidades azuis de Iñaki Abalos
son temíbeis se non se acompañan das ironías pesimistas
de Fernández Alba. Ao parecer, é necesaria unha “crise
económica”, coas súas dramáticas consecuencias humanas,
para entender isto.
Intentaremos, pois, abrir fendas, as da dúbida, nestas
puritanas e luminosas superficies que nos rodean na
gran urbe. Para isto imos servirnos da difusa referencia
de catro imaxinarias excursións locais, contrapunteadas
á súa vez cunha antropoloxía que se aferra ao sentido da
condición mortal. Trataríase dunha viaxe “romanesa” á
escenografía da terminal t4 do aeroporto de Barajas; unha
excursión “neoiorquina” á ampliación do Prado por Rafael
Moneo; unha excursión “galega” ao miradoiro Mvrdv
de San Chinarro e unha visita “madrileña” á ampliación

2
Non se trata de limitar o pasado, dicía Adorno, senón de intentar seguir o
seu soño tal como se nos transmite na distancia. M. Horkheimer e Th. Adorno,
Dialéctica de la Ilustación. Fragmentos filosóficos, Traducción de J. J. Sánchez,
Trotta, Madrid, 1997 (2ª ed.), p.21.
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do museo Raíña Sofía feita por Jean Nouvel. As catro
excursións, tan imaxinarias como reais, estarían guiadas
polo único imperativo de pensar desde o máis atrasado de
nós mesmos, desde un subdesenvolvemento (Braudillard)
que é vital para a crítica nun mundo cuxa normalización
ten chegado a ser, como se di, global.
1. Transcendencia minimalista
Ao comezo d’A condición humana Arendt lembra que o
despregue espacial das potencias mundiais en liza, Eeuu e
a Urss, parece expresar unha vontade titánica de escape.
A pensadora presenta, como un motivo unificador das
potencias no mundo moderno, unha “dobre fuxida” da
Terra ao Espazo e do Mundo ao Eu. Arendt advirte ao
mesmo tempo seguindo de lonxe as ensinanzas de Freud,
o perigo letal que entraña este intento masivo de fuxir da
condición mortal. Para empezar, tal intento supón que as
democracias occidentais serán de xeito crecente dirixidas
por unha elite que, literalmente, non fala ningunha
linguaxe natural coñecida.3
E é conveniente destacar, dado que entón só se estaba
ensaiando o modelo, que ela non tiña asistido á plenitude
deste despregue espacial da nosa arquitectura pública, estes
impresionantes edificios que semellan módulos planetarios
3

64#

Hannah Arendt. La condición humana, op. cit., p.16.

de despegue. Vivimos nun escenario de vectores lanzados
que convidan a habitar a velocidade, como se a fuxida de
toda sede fora a nova “morada”. A través da velocidade
e a grandeza, hoxe o poder arquitectónico parece
simplemente ignorar o ethos do que se di morar, o “aquí
e agora” da existencia.4 A velocidade é a nosa idea fixa, di
Rilke nunha das súas marabillosas cartas sobre Cézanne.
Parece que corremos para lle dar a razón. Se o inconsciente
era un espazo ahistórico de latencia, a actual imaxinería
urbana exclúe tal espazo de encontro na medida en que
a comunicación prohibe a desconexión, que haxa nada
latente... agás que sexa terrorista. Se o inconsciente era
un resto psíquico do pasado primitivo, un resultado do
reprimido no home pola civilización, agora o poder non
4
“Mentres a Oma (Oficina para a Arquitectura Metropolitana) se entregaba
á práctica, Koolhaas desenvolveu a súa teoría da Grandeza. «A pesar do estúpido
do seu nome, a Grandeza é un dominio teórico nesta fin de siècle», escribiu en
1994. «Nunha paisaxe de desorde, descomposición, disociación, rexeitamento,
a atracción da Grandeza é o seu potencial para reconstruír o Todo, resucitar o
Real, reinventar o colectivo, reivindicar a máxima posibilidade». Con esta grandiosa retórica, «a coexistencia co núcleo histórico» (de París Koolhaas fala de Eurelille) xa non era unha prioridade: Koolhaas elevou a Grandeza á «única arquitectura que pode sobrevivir, incluso estourar, a situación agora global de tabula
rasa». En efecto, era manhattanismo sen Manhattan: o mesmo que o bloque de
rañaceos se atopa nun único edificio, estas novas megaestruturas permitirían
unha gran variedade de programas, e non estarían constrinxidas por ningunha
retícula. «A Grandeza xa non forma parte de ningún tecido urbano»; máis ben,
como Eurelille, podería servir como a súa propia minicidade. «Esta arquitectura relaciónase coa forza da Grosstadt como un navegante coas ondas», escribiu
Koolhaas en relación co Manhattan dos rañaceos en Delirious New York”. Hal
Foster. “Arquitectura e Imperio” en Diseño y delito, Tradución de A. Brotons.
Akal, Madrid, 2004, p.51.
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debe ser represivo e calquera
malestar —por suposto,
tamén a “depresión”— debe
superarse na interactividade
global. A comunicación é a
cultura de antano extirpada de
malestar por unha interacción
individualista que, para
drenar ao individuo, debe
descender a calquera rexouba.
Nun escenario onde todo
transita, atravesado pola
velocidade de consumo: Que lugar pode haber para a “zona
cero” do encontro, do acontecemento? Nun momento no
que o home, grazas ás megaestruturas e á comunicación,
consegue separarse dos enclaves locais, preocúpase ao
mesmo tempo polo contorno e triunfa a mentalidade
verde ¿Non é estraño? Incluso a aversión actual ao fume do
tabaco pode indicar até que punto é sensíbel esta aversión
posmoderna ao segredo do latente, o quieto, o resto que
non circula. Consumir é ante todo consumir calquera
rexistro de indefinición, calquera esquina de repouso onde
o rumor do non codificado poida aínda falar ao home,
rearmalo desde a súa zona de sombra. Algún día haberá
que volver sobre isto.5
Mentres tanto debemos seguir con este despregue aéreo,
5
Cfr. Comité Invisible, La insurrección que viene, Trad. de Y. N. Pichel,
Melusina, Barcelona, 2009, pp. 35 ss.
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case líquido, das nosas construcións. Comprobamos aí
unha especie de obscenidade do visíbel, unha “tolerancia
cero” cara ao que poida haber de invisíbel nos nosos lugares,
como se a nosa cultura carecera de fe en calquera existencia
que non estea balizada, medida espectacularmente. Na
época dixital dos soportes “inmateriais”, cada vez hai
menos marxe para as inmaterialidades da vida corrente.
Enseguida tropezamos con outra cuestión non menos
grave. Heidegger lembraba en 1950, rodeado polo
formidábel despregue aéreo posterior á Segunda Guerra,
que é no aire onde as novas potencias de dominio asentan a
súa distancia para impor un poder planetario sobre a terra.
A globalidade planetaria —aínda que teña sedes estatais,
case racistas— non é nada fixo, senón o fluxo perpetuo
que xeran as nacións hexemónicas. O satélite artificial, a
estación espacial, o bombardeo estratéxico e o submarino
atómico en perpetuo movemento, recargando conbustíbel
en marcha e sen lugar fixo de localización, son as pancas
técnicas e metafísicas para as iniciativas de vixilancia sobre
a terra. A relixión da distancia e a mobilidade deben
dominar a relixión dos enclaves terreais, vixiar a cultura
dos pobos milenarios.6
6
Heidegger adiantara a eficacia mundial na negación da proximidade: “A
provocación total á terra para asegurarse o seu dominio tan só pode conseguirse
ocupando unha última posición fóra da terra desde a cal exercer o control sobre
ela”. Martín Heidegger, De camino al habla, Trad. de Y. Zimmermann, Serbal,
Barcelona,1990 (2ª ed.), p.190. Asimesmo, Deleuze e Guattari en Mil mesetas:
“O fleee in being é a presenza permanente no mar dunha frota invisíbel que
pode golpear ao adversario en calquera parte (...) O submarino estratéxico non
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Cabe agora unha pregunta un pouco impertinente: ¿Os
arquitectos, como os políticos globais, exercen o seu poder
sobrevoando o local, as zonas de catástrofe? ¿Igual que Bush
sobrevoaba no Air Force One as marismas que deixou tras
del o furacán Katrina? ¿Igual que Al Gore sobrevoa a terra
para demostrar o cambio climático? Con ou sen Heidegger,
é difícil non asociar a multimillonaria forza civil da nova
arquitectura aérea á forza militar das novas armas coas
que, dende o aire, dominamos aos pobos atrasados, os que
permanecen confundidos coa terra. ¿Limitouse o equipo de
Philip Johnson a outra cousa que sobrevoar Madrid, sen
pisalo, para deseñar as chamadas Torres Kío? E este esquema
neocolonial, tememos, repítese con demasiada frecuencia.
Rodéannos formas brandas, flexíbeis, que imitan ao
mesmo suxeito maleábel que nós somos, materia prima do
sector terciario. Grandes edificios coloreados e complexos,
disimulando o seu aire imperial como se foran xoguetes
ou lambetadas ¿O perfil case sempre agresivo dos nosos
edificios inclúe xa o bombardeo do non espectacular, o
simplemente terrestre? ¿Inclúe arrasar os edificios poeirentos
do Iraq, as pallozas do Sudán, as covas de Afganistán?
Unha vez máis, a intemperie reprimida aquí como mortal
terá que instalarse aló como letal. Á vista destas soberbias
ten necesidade de ir a ningunha parte, bástalle con manterse invisíbel mentres
navega (...) A localización xeográfica parece ter perdido definitivamente o seu
valor estratéxico e, á inversa, ese mesmo valor atribúese á deslocalización do vector, dun vector en movemento permanente”. Gilles Deleuze e Félix Guattari,
Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia, Trad. de J. Vázquez, Pretextos, Valencia,
1988, p. 427.
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construcións habería que inventar unha nova tristeza que
os envolva, unha nova pobreza (Benjamin) da experiencia
para que estes edificios non sexan indirectamente asasinos,
cómplices do crime potencial do que fala Lorca en Poeta
en Nueva York.
2. Luces perpetuas
Pasemos agora ao aspecto das fachadas. O brillo externo de
calquera edificio sempre foi significativo, unha acumulación
de sinais culturais e políticos conectados aos mitos dunha
época. Agora, porén, a diferenza de onte, non subsiste
apenas ningunha fachada maciza, inerte, estática. O estático
rachou en anacos, liquidouse en faíscas. As superficies están
pregadas ao maximalismo dun poder flexíbel, minimalista
na súa retórica. Nunha década á que lle repugna o fume,
como símbolo dun resto, todo o sólido esvaece no aire,
en reflexos de distancia. A mensaxe é o medio, por iso
os contidos informativos se simplifican. A arquitectura é
espectáculo: Por iso se adelgazan as estruturas?
Seguindo a liña dunha “liquidación” que, non sen
certa ambivalencia, xa anunciaba Marx no Manifesto,
as construcións actuais teñen que ser rechamantemente
luminosas, incansabelmente expansivas, significantes. O
que publicitan é a potencia da fluidez, prometendo que
a comunicación xamais se deterá. A luz, o perfil fractal,
os materiais reflectantes, o tamaño mutante, segundo
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di Koolhaas: todo isto conspira para que o edificio sexa
espectacular, de preto e á distancia. Esta vocación de impacto
e lixeireza, maniféstase en construcións tan distintas como a
ópera de Sidney, a Cidade da Cultura do Gaiás ou as torres
Petronas de Kuala Lumpur. O exterior das construcións
seméllase cada día máis a unha pantalla plana que prescinde
de calquera solidez, da pesadume e fixeza do limitado. Se
algún material elemental aparece é como adorno integrado
nunha edificación que en conxunto debe ser rabiosamente
diáfana, sintética. Os nosos edificios confórmanse case
sempre como unha superficie dinámica en ebulición, que
emite continuamente. A externalidade é total, até tal punto
que do exterior non se pode deducir ningún interior.
Koolhaas lembra que incluso o desorbitado da escala,
bela no seu simple tamaño “inmoral”, fai case innecesaria
a formación humanista do arquitecto e o seu intento de
darlle forma ao edificio. Calquera forma vai ser bela a esa
escala irreal, extraterrestre, publicitaria doutro mundo.
Baudrillard fíxose varias veces esta pregunta, que cada día
parece máis xustificada: ¿Somos relixiosos, transcendentes,
até o punto de que o noso mundo só se xustifica pola
publicidade que del se faría noutro mundo, que sempre está
por chegar? Outro mundo é posíbel, o que nunca chega,
e vivimos en función del, igual que dentro dun anuncio.
Como di o coñecido autor de éxitos Ken Follet: a ficción
axúdanos a fuxir de aquí, a estar en ningunha parte.7
7
Exactamente é o mesmo que di Karl L. Holz, presidente de Disney en París:
“Euro Disney axuda a fuxir da vida real”. El País, Xoves, 20/12/2007.
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Misteriosamente, Follet non explica por que nunha
sociedade democrática hai que fuxir de “aquí”. Non lembra
que nós, os elixidos, beneficiarios desta interioridade
global, chegamos a sentir o real como un inferno e que
isto xustifica todas as blindaxes, calquera fuxida, o estrés
dunha velocidade constante que busca, máis que chegar a
algún sitio, conseguir flotar sen estar en ningún. Buscamos
fuxir de aquí, de alí, de onde sexa, calquera locus real que
nos convide a habitar o mortal, a converter a ambivalencia
en morada. Isto, que é o abecé do que se chama existencia,
hoxe mataríanos. Está libre deste simple imperativo de
fuxida a arquitectura? Flotar, o pestanexo das pantallas,
a circulación perpetua, a comunicación sen fin. Os nosos
edificios reverberan, faga ou non faga sol.
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No fondo, necesitamos que unha masa de esfarrapados
arribe sen cesar ás nosas opulentas costas. Agora ben, o
madrileño viaduto de Segovia ten que ser protexido con
biombos para que a xente non se bote ao baleiro. ¿Alguén
se tomou a molestia de asomarse á estatística de suicidios,
de depresións, de misteriosas desaparicións? Igual que
unha masa de cidadáns-lemings foxe da cidade na fin
de semana, unha masa de humanos occidentais quere
fuxir desta vida “democrática” para sempre. As placas de
cristal blindado da ponte madrileña son unha metáfora
da lámina de protección —a imaxe, a publicidade, o
consumo— que debemos pór entre nós e a gravidade da
existencia. A complexidade, o seu espectáculo incluso
brutal, protéxenos dunha simplicidade —a tecnoloxía
punta da vida na morte— para a que xa non estamos
preparados. Carecemos dunha tecnoloxía existencial para
a caída. Necesitamos protección, preservar a nosa burbulla
artificial, pois o aire libre mataríanos.
Queda entón outra cuestión máis turbia, máis
directamente política: ¿Como aturar o inferno de coercións
no que convertemos a protectora vida social, a abafante
rede de obrigas que nos cercan? A arquitectura mergúllase
así nunha lóxica extremadamente simple, que fai necesaria
unha ficción fantástica que alongue no ocio a ferocidade
neoindustrial. ¿É o espectáculo unha pragmática brutal que
compensa no ocio a brutalidade da escravitude laboral?:
non parece unha perspectiva moi agarimosa (demasiado
afagadora). A cultura do entretemento que hoxe o asolaga
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todo, desde a información máis seria até a arte máis
radical, busca que nada exterior —que ao ser simplemente
mortal, sería letal— se coe na vida dos homes, perturbe a
blindaxe da orde produtiva. Así, a ficción, da que forma
parte intrínseca a arquitectura, complementa e agocha a
pragmática diaria.
Edificando ilusións. A sociedade é asfixiante, por iso,
para que a xente non rebente, o ocio ten que ser explosivo.
As nosas vidas son miserábeis, normalizadas por un sen
fin de regras —políticas, laborais, fiscais, circulatorias—
que non teñen precedentes. Ademais están divorciadas de
calquera repouso por unha mediación social e técnica que
chegou a ser omnipresente. A mensaxe é o medio. Porque
o contido único da comunicación é a súa omnipotencia,
isto é, a prohibición de desconectar. Así, cando visitamos
os museos ou os aeroportos, os edificios téñennos
que prometer un estourido, un fantástico voo. Cara a
onde? Non é talvez pecar de maldade ligar esta fantasía
espectacular do ocio, que nada ten que ver coas nosas
vidas ultramodernizadas, co que Marx chamaba ideoloxía,
a función básica de “falsear” as nosas condicións reais de
vida, de agochar a infraestrutura que día a día pisamos. ¿A
arquitectura é, como o mito enteiro da tecnoloxía que a
serve, o novo opio do pobo?
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3. Velocidade sen destino
Como se non creran no que se chama habitar, existir,
e necesitasen un continuo recoñecemento da opinión
pública, os nosos últimos edificios pugnan por “saír do
armario”. ¿Buscan unha expansión externa que elimine
calquera pregunta sobre o adentro, sobre un interior que
poida ser secreto, non directamente comunicábel? Como
as nosas admiradas top-model, os novos edificios son
portadores dunha anorexia que parece prometer que non
hai nada de alma, un interior que repouse e permaneza
secreto, que se limite a residir na terra mortal. Debido a
esta falta de fe no núcleo da existencia, todo debe estar
á vista, na superficie de exposición, á luz do público
mundial que viaxa e le revistas de arquitectura nos avións.
Como tantas veces nas manifestacións públicas do poder,
as realizacións da arquitectura moderna funcionan máis,
incluso na súa eficacia local, desde a imaxe e publicidade
externa que emiten, que pola súa resolución dun problema
de uso real ¿Non é certo que o Guggenheim de Bilbao é
un xenial recurso da sociedade vasca para cambiar a imaxe
dunha rexión e ligala aos brillos do aluminio e o titanio, á
lixeireza e velocidade da expansión terciaria, que ademais
non crea mortos? É curioso que xamais fose branco da
Eta. ¿Talvez porque naceu coa expansión incorporada
na súa estrutura flamíxera, na expansión turística e
neoindustrial que xera?
O minimalismo esquemático dalgúns elementos
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parciais, incluso nunha estrutura total que pode ter un aire
de xoguete, parece estar posto ao servizo do maximalismo
da expansión, do impacto, da circulación. As paredes
reflectantes, as formas inestábeis, o perfil complexo. O
conxunto do novo edificio parece estar atravesado polo
tránsito, a comunicación, a “liberdade de expresión”. E
en efecto, no interior do edificio todo transita: corredores,
pantallas, salas, información, transeúntes. ¿Expresión de
que, velocidade cara a onde... se se supón que calquera
referente caeu e temos prescindido dunha meta externa e
transcendente que xustifique o noso movemento global?
A lóxica da comunicación só ten unha mensaxe: fuxir
da fixeza, da sombra que latexa en calquera enclave. A
circulación incesante da periferia, os sucesivos cintos que
circunvalan as cidades —as radiais madrileñas M30, M40,
M50— son a expresión externa dunha velocidade que só
comunica a comunicación e deconstrúe sen cesar calquera
gravidez interna nas cidades, calquera mensaxe de solidez.
Temos deconstruído todo, agás a sacrosanta velocidade
que é cemento do social, isto é, que conecta sen cesar o
illamento.8 E isto en beneficio dunha liquidez onde a
comunicación é a mensaxe mesma, alixeirando os materiais,
tensando as superficies, adelgazando os paneis. Como se, di
máis dunha vez Braudillard, a integridade do noso mundo
se mantivese en función da publicidade doutro mundo,
8
Existe unha xenial e colérica “glosa” sobre o efecto perverso da deconstrución en Tiqqun, Introdución a la guerra civil, Trad. de R. Suárez e S. Rodríguez,
Melusina, Barcelona, 2008, pp. 79-81.
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fose en realidade un anuncio doutro lugar, un non lugar
extraterrestre. Queremos vivir dentro dun anuncio? No
fondo a publicidade só publicita isto: a salvación está no
pluralismo, no recambio perpetuo, sen parada. Destino?:
a velocidade. Corremos para non ter destino. Para que a
mensaxe do repouso (acougo) —a vida é da morte— non
nos alcance, para que o habitar non nos toque. A cultura do
surf, estas curvas complexas da nova edificación, débenos
salvar da cultura do afora, a dos sentidos.
A tensión esvelta, esta cura de adelgazamento que
poboa as nosas construcións, só ten esta meta: desactivar o
repouso alí onde poida producirse, quero dicir, o “sentido
da terra” (Nietzsche), o daimon do extático. A existencia
mortal é a pantasma, o novo “espectro” que hoxe percorre
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os baixos do turbocapitalismo. De aí a constelación de
temores, esta interminábel lista de inimigos que nos acosa
desde a exterioridade intrínseca ao habitar. O penúltimo
medo inxectado é o cambio climático. O poder-surf que
sucede no tempo ao poder represivo de antano, este
poder que funciona cunha xeometría flexíbel e superando
a coacción dos espazos pechados, ten que manter unha
tolerancia cero cara ao extático, cara ao tempo morto
onde latexan as sombras do habitar.9 ¿A terra mesma debe
cambiar o seu clima, debe cambiar para que non haxa un
referente estábel, exterior á nosa relixión da mobilidade?
De aí a idea de que os nosos obxectos, a meirande parte
dos nosos templos privilexiados —aeroportos, museos,
centros comerciais e de ocio—, emitan lampos as 24 horas
do día. Incluso de noite e pechados os nosos edificios deben
velar para que a noite, o silencio, o ruxerruxe do repouso
non se coe polos intersticios. Os feixes de luz perforan a
noite igual que a tecnoloxía atravesa o corpo do home ou
o núcleo da materia. De parte a parte debe reinar o poder
escrutador do técnico, metáfora mesma do imperio social.
Fronte á Cultura de onte, que segundo Freud estaba
habitada por un malestar latente, un resto do reprimido,
a Comunicación de hoxe ten que estar limpa de malestar,
ten que branquexar calquera malestar nun brillar sen fin,
unha curvatura sen fin, unha complexidade sen fin. Sen
fin porque o fin é que non se vexa o término. De aí o
9
Gilles Deleuze, “Post-scriptum sobre las sociedades de control”. Conversaciones, Trad. de J. L. Pardo. Pre-Textos, Valencia, 1996 (2ª ed.), pp. 278-282.
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aire cinematográfico, desenvolvido e cegador dos nosos
lugares favoritos. “Non-lugares” en realidade, pois están
expropiados do demo do lugar, esa latencia de exterioridade.
A complexidade informatizada, a curvatura veloz, o perfil
impoñente conspiran co único fin —que non debe ser
visíbel— de que non debe ser visíbel o invisíbel, ningún
término, o baleiro de ningunha limitación externa. A
deriva orgánica desta penúltima arquitectura indica que
o sistema técnico ten que clonar a vida mesma, o tempo.
Se pensamos en como se ocupan actualmente os solares
baleiros, como se enchen os ocos urbanos e se eliminan
os lugares de calquera parada, non é difícil deducir cal é
a nosa ideoloxía, aínda que careza do que propiamente se
chamaban “ideas”. Incluso a aversión instintiva dos nosos
escenarios posmodernos ao tabaco, á lentitude do fume e
ao espazo de conversación que xera, é difícil separar desta
aversión á detención, ao tempo morto onde poidan atoparse
mensaxes non codificadas. Un puritanismo maximalista
guía o minimalismo existencial, deconstrutivo, das nosas
construcións. A luz desapiadada da xeometría, a estrutura
intelixente persegue calquera zona de sombra, de atraso, de
solidez elemental. A incesante emisión especular de brillos
agocha un puritanismo fúnebre. Hai razóns para crer, contra
do que pensamos, que se dá na lóxica social posmoderna
unha intolerancia cara á soberanía terreal maior aínda que
a propia da modernidade. Até o minimalismo angular de
un Mies Van Der Rohe no Pavillón de Barcelona parece
indicar que a modernidade está máis atenta ao reto dos
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límites que á actual curvatura infinita. A vibración dixital
das nosas formas, a súa orgullosa “complexidade”, ten
un fondo extremadamente simple. Trátase só da nosa
vella obsesión pola recta, pola xeometría que salve a
irregularidade terreal, complicada nun diagrama complexo,
interrompida continuamente con cambios de dirección. O
imperativo é manter o deseño global dunha deconstrución
de calquera exterioridade referencial, calquera rozamento
co irregular, o non social. É difícil tamén non concluír que
a histeria actual coa inestabilidade climática obedece a esta
mesma intolerancia cara ao non regulado, o que funciona
sen programa coñecido.
Con razón se ten falado da flexibilidade cadavérica
que percorre o noso corpo social, posto que tal variación
perpetua debe librarnos de calquera relación co “tempo
morto”, da opacidade resistente que aniña na vida. Ocorre
igual que na nosa orde social, onde todo se pode discutir
porque nada importa, pois os temas só deben alimentar a
dínamo do entretemento. A paisaxe da nosa pluralidade
—obxectos de consumo, edificios, aparatos, noticias—,
está cimentada nun contínuum de nichos empaquetados
que comeza coa Santísima Trindade traballo-coche-casa. O
apartamento, a oficina, o monitor do ordenador, os cascos
do Mp4, o recinto do automóbil, a pantalla do televisor
son distintas metáforas desta infinita interioridade que
compón o que chamamos sociedade global. O individuo
conecta continuamente porque ten que comunicar
as formas do seu illamento. Internet mesmo non é
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outra cousa que a continuidade global desta infinita
compartimentación. A masividade conséguese sumando
interiores illados, átomos extirpados de calquera raíz, da
súa singularidade. Soamente a ansia de baleiro, de baleirar
o ser mortal do habitar, pode dar lugar á masividade dos
nosos edificios, a esta visibilidade total. A interpasividade,
que baleira o individuo de nada que non sexa expectación, é
condición previa a calquera interactividade. Neste sentido,
a cultura da comunicación non ten máis mensaxe que
seguir comunicando, que cubrir —como saben, a palabra
“cobertura” é importante— o tempo enteiro da vida para
que non se coe, por ningunha fenda, o non regulado.
Da psicanálise sabemos que o mortal reprimido na
cultura retorna como algo letal no real. De feito, este acoso
ao que a curvatura muscular da nosa edificación somete a
calquera ámbito de sombra, produce á súa vez unha perigosa
“zona cero” perpetuamente latente. O presentimento
de que vai ocorrer algo carga eses lugares desérticos que
tan ben retratan fotógrafos como Aitor Ortiz, Casabere
ou Ballester. Sotos, corredores, alas baleiras, columnas,
aparcadoiros inmensos. O que se revela en parte da actual
fotografía urbana é o terror do durminte, o risco neutro
que parece latexar tras da xeometría desapiadada dos
nosos grandes espazos. O baleiro cría monstros porque,
aínda que estea cheo de regras, carece dunha vía de
comunicación coa sombra da singularidade. Polo tanto,
todo se deforma nel e crece amorfo, sen lei. Dalgún xeito,
o xénero de terror que nos envolve ten razón.
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Cando Gus van Sant intenta captar en Elephant (2004)
a atmosfera que arrodea ao mozo torpe ou discreto que
mañá será mass killer, faino filmando longos corredores
silenciosos, estudantes estereotipados que acosan aos lentos,
grandes salas baleiras ateigadas de ecos, aglomeracións de
xente, reunións estúpidas, mozos tímidos que sofren o
estrondo... Non hai elevación sen soto correspondente, non
hai despregue sen unha sombra de accidente potencial que
o acompañe. As premonicións do 11 de setembro parecen
darlle a razón a esa idea de que é a propia edificación, no
seu tamaño mutante, a que chama á catástrofe. Igual que a
velocidade do avión multiplica o impacto co máis pequeno
obstáculo, a lóxica expansiva dos edificios, cando se xunta
cunha pequena picada, produce un efecto multiplicado. A
mesma expansión que sostén o edificio convértese nunha
trampa letal cando nela penetra un virus. Se un pequeno
hacker filipino, lembra Baudrillard, acada crear un dano
masivo co virus I Love You, así as Torres Xemelgas parecen
secundar o choque dos avións, obedecer ao seu sinal.
Como se cada atentado supuxera unha segunda explosión
sobre a primeira, sobre a “bomba informática” que xerou
calquera figura espectacular da nosa edificación.10

10
Paul Virilio “Nueva York delira”, Un paisaje de acontecimientos, Trad. de M.
Mayer, Paidós, Barcelona, 1997, pp. 53-58. Tamén Jean Baudrillard, “El espíritu
del terrorismo”, Power Inferno, Trad. de I. Herrera, Arena, Madrid, 2003, p. 11.
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4. Control
Nacida dunha primeira explosión vencellada á potencia
integradora e reintegradora da informática, o edificio
da t4 agarda unha segunda explosión. Cada ángulo con
logos, formas orgánicas da estrutura, elementos tensados,
metáforas de proxectil ou ala. Por non poder pararse e
soportar unha pregunta elemental, a nosa cultura simula
sen cesar a potencia do voo. Até as luces teñen que ser
indirectas, para que non haxa ningún punto fixo no
que apoiarse. Digamos que o conxunto de elementos se
reparte entre dous modelos: o muscular e o anoréxico. Se
a forma das columnas, as instalacións ou os tensores non
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recordan a un avión, a unha figura poderosa de despegue,
ten unha aparencia minimalista, transparente, anoréxica.
Non é estraño entón que se impoña esa especie de xemido
obrigatorio, ese estrés que é condición do consumo. 15 m.
á porta 5; 20 m. á porta 7. Está prohibido o repouso, que
nos roce a sombra da ruína, que polo demais é universal
neste escenario. Ademais, o que repousa non consume.
Así que todo debe estar protexido polo modelo do estrés.
Sumemos estes elementos a outro bastante significativo: a
ausencia case total de bancos, asentos, lugares ou esquinas
onde pararse...agás para os fumadores apestados ou as
salas Vip para os viaxeiros da clase Business. Así pois, os
humanos están empurrados á carreira para non deterse
a pensar, para que no se fagan preguntas incómodas.
Por exemplo: “Que fago aquí?” Sería espectacular unha
performance de alguén parado, detido, pensando desde
un xesto conxelado.11 Pero o que pode ocorrer na Gran
Vía sería completamente ilegal aquí. A velocidade é o
ditado correcto de calquera democracia, a ditadura cuxo
continuo recambio impide ver a violencia que exerce.
Dado que calquera artigo enseguida se volve obsoleto,
dado que a mensaxe é o medio: Consumir é outra cousa
que consumir substitución, pluralidade, simulacro de
tempo? Consumir multiplicidade para que non se vexa
esa detención que nos aterra.
11
Sobre o inmediato beneficio, ontolóxico e cognitivo, de se atrever a pararse, a deterse, ver Michel Houellebecq, El mundo como supermercado, Trad. de E.
Castejón, Anagrama, Barcelona, 2005, p. 72.
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Á luz do noso demo, o silencio da existencia, a famosa
complexidade ten un envés moi sinxelo. É o instrumento
dunha vontade de desactivar os recursos naturais
do individuo e agochar un poder que reina creando
baleiro, o medo ao baleiro, e a neurótica hiperactividade
conseguinte. A cultura do entretemento xorde dun
aburrimento terminal no centro, pois prohibiuse o
diálogo co que non circula, co que carece de modelo. A
ansiedade da comunicación agroma desa incomunicación
nuclear.
Se as nosas construcións reflicten un divorcio
xeneralizado de calquera permanencia, de calquera
similitude coa orientación terreal, é en función dese
obxectivo político de agochar e controlar. En conxunto
—igual que o medio é a mensaxe— a simulación segue
a potencia da separación, aínda que aquí e aló se adorne
con copias máis ou menos analóxicas das formas orgánicas
da natureza. A dimensión esmagadora, a ruptura de liñas,
a multiplicación de niveis, a fuxida da continuidade, a
complexidade entrefebrada, a desorientación programada,
constitúe a configuración espontánea do novo espazo.
Ademais, tal como se ve na terminal t4, se o tamaño
descomunal non se acompañase dunha multiplicación
complexa de sinais, ofertas, obstáculos, e detalles, o
conxunto tería o aspecto opresivo dun colector baleiro, un
hangar de avións. Así pois, a multiplicación de logos, o que
chamamos cultura do entretemento, é o recheo natural do
baleiro masivo, do nihilismo programado.
84#

¿De que se tratan estes radiantes escenarios, centros
comerciais, museos e aeroportos? De deseñar unha
arquitectura na que sexa difícil que o home de a pé, cos
seus instrumentos intuitivos se baste para desenvolverse
e facer un mapa suficiente do terreo que transita. En
efecto, se a xente vise o terreo onde pisa sentiría medo,
pois notaría un perigo amorfo. Listado de logos e restos,
o espazo posmoderno está roído pola deconstrución para
acadar o efecto edificante da aglomeración onde non
podes decidir nada, facerte responsábel de nada. Nova
York delira? En absoluto, é extrema, militarmente corda. A
nosa complexidade ten a función de só permitir atender ás
ofertas e sinais, de seguir ordes. E isto funciona xa no plano
da percepción: trátase de impedir que nos novos panópticos
se faga posíbel a visión autónoma dun público que, dígase
o que se diga, debe permanecer cativo. A complexidade
é así unha arma esotérica das novas elites. Igual que no
automóbil, na medicina ou na filosofía trátase de conseguir
que a xente sexa correcta e se someta á dependencia
técnica, impedindo que ninguén pense por si mesmo.
A sociodependencia, representada polas omnipresentes
pantallas, por unha emisión cuxa complexidade constitúe
a única mensaxe, instálase por todas partes. Como está
prohibido desconectar, e é necesario permanecer atento
á información, a interpasividade é a condición previa da
interactividade. Que escenifican as novas series médicopoliciais de televisión? Escenifican a complexidade intricada
das síndromes actuais, a impotencia do home común e os
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seus instrumentos perceptivos ante esa complexidade, a
ciencia esotérica dos novos especialistas. Só dentro dese
marco de poder atopamos un eventual humanismo, o
drama humano das emocións, a amargura do “todos
menten”. Até na filosofía está prohibido pensar de modo
simple, sen pasar polo labirinto da cita erudita que o novo
mandarín controla. Igual na arquitectura: o minimalismo
da simplicidade só se entrega tras dunha infinita mediación
onde o cidadán corrente —e ás veces o arquitecto— non
pinta nada. A complexidade da enxeñería urbana —as leis,
as normas, a informática, a opinión— envolve incluso o
soño do arquitecto, os seus debuxos, a súa estética, a súa
intención. De aí, esa “pezoñosa” mestura de impotencia e
omnipotencia da que con frecuencia fala Koolhaas.
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5. Exit
É posíbel que a pesar de todo teñan razón os que insisten
en que carece de sentido a resistencia melancólica á
globalización, ás súas megaestruturas arquitectónicas.
A auténtica, a máis eficaz “resistencia cultural” quizais
consista soamente en atreverse a cabalgar este despregue
luminoso. Quero dicir, deixalo ser na súa cobiza imperial
para poder duplicar aí, onda el, baixo el, os brillos para
sempre minoritarios doutro habitar. Igual que algunhas
loitas orientais consisten soamente en usar a enerxía
do contrario para facelo caer, quizais a única saída para
pensar a arquitectura é aproveitar esta forza radiante para
duplicar unha derrapaxe escura, un novo “románico” que
acompañe como unha sombra a este masivo neogótico.
Traballar neste sentido para o “choque de culturas”, para
preparar o recoñecemento do externo, dunha cultura da
exterioridade.
Agamben ten lembrado que só debemos aceptar
unha salvación que consista en empuñar a nosa
irreparábel perdición. Na liña desta filosofía, a idea sería
comprometerse co determinismo mundial que representa
a arquitectura para liberar desde aí esoutro sentido da
continxencia, o dun acontecemento que non admite
réplica numérica. Precisamente porque a arquitectura
contemporánea non deixa de levar ao límite a nosa
aversión posmoderna contra a lei da finitude, contra un
ben que só consista no mal invertido, por iso mesmo é
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necesario acompañala até o final. É preciso levar até o
final o desamparo para atopar, no cabo da nosa ambición
espectacular, un indicio de volta.
Falamos, en suma, de desactivar a relixión da velocidade
dentro da relixión do repouso. Que o espectacular subsista
como un xoguete do pequeno, a infancia que atúa á
morte. Baixo a relixión do visíbel, a relixión do espectral.
Falamos de deconstruír a transcendencia apolínea dos
espazos diáfanos cunha nova relación coa ruína, un pouco
á maneira do que intenta certa poética contemporánea
que vai de Sergei Loznitsa a Gary Snyder, de Bill Viola a
Peter Handke.
Non hai quizais nada que opoñer a esta deriva
espectacular da arquitectura actual, ningunha “alternativa”
que ofrecer a un nivel precisamente global. Talvez soamente
se trata de articular un “si, pero” que permita acompañar
esta forza mundial, esta deriva radiante das cousas, cunha
zona de sombra, máis forte e mundial aínda que a anterior,
que o pensamento ten hoxe a tarefa de duplicar. E isto
tamén para adiantarse a ese accidente potencial, ese perigo
específico que acompaña fatalmente a cada nova invención.
Converter a nosa maldición na primeira parede, a primeira
casa. Entre outros, Paul Virilio ten falado da urxencia de
emprender, no medio do inevitábel “colaboracionismo”
dos intelectuais, unha dramaturxia do presente que amose
a alteridade que xeramos, a negatividade que acompaña ao
noso despegue. Temos dúas mans, dous lados: ao César o
que é do César, a Deus o que é de Deus. E hoxe calquera
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deus —o do milagre fóra da lei, o do acontecemento—
ten que estar do lado do minoritario, aquilo que é case
clandestino porque se prega ao enigma da súa finitude.
Talvez non esteamos lonxe dese “si e non” simultáneo de
que falaba Heidegger con respecto á técnica.12
A dobre aposta, pois, de favorecer a tensión global
dos nosos edificios e o coidado extremo do minúsculo,
atención taoísta ao rexistro do silencio, iso que fai ás outras
culturas —a islámica, a eslava, a chinesa— superiores ao
noso nihilismo de orixe xudeu-cristián. Temos dúas mans,
temos dous hemisferios cerebrais, unha tradición moi
complexa, así que non existe un problema irresolúbel. Todo
estriba en que lado goberna. Neste punto cremos necesario
inverter un emblema que se ten empregado noutros
ámbitos: actuar globalmente para pensar localmente,
fieis á lei da singularidade, ao aquí e agora da existencia.
Todo isto para que o tempo do acontecemento envolva ao
tempo espectacular da cronoloxía, para que a existencia
envolva ao estrondo da historia. En suma, trátase de que a
vida común arrodee os ditames das novas elites. Non nos
parece pouco, desde o punto de vista da arquitectura e a
política, manter filosoficamente esta primacía ontolóxica
do pequeno, aquilo que vive nunha relación afirmativa coa
morte.
¿Unha estratexia apocalíptica integrada nos escenarios
espectaculares? Si, pero o maior obstáculo para isto é que
12
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1988, p. 27.
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hoxe non sexa practicamente visíbel o integrismo global,
postideolóxico, da nosa democracia substantiva. Hai
tempo que funciona demasiado ben en Occidente un
complot intelectual fronte a iso real que sempre ocorre “por
fóra”. Precisamente o que chamamos alternancia, o xogo
de conservadores e progresistas, ten a función perversa
de que non sexa visíbel nunca a nosa profunda unidade
fronte ao “asocial” da existencia. Estamos arrodeados dun
relevo de escándalo e normalización, de Id e Superego,
de deconstrución e restauración —o xogo de esquerda e
dereita, de Europa e Eeuu— que impide a distancia crítica
en Occidente, aquilo que permitiría comprender ás outras
culturas que nos temen ou nos odian. Esta alternancia
incansábel inxecta interpasividade no individuo e permite
“pontear” o eu, o eixo inconsciente da decisión autónoma.
Estamos moi lonxe desta dialéctica imperial que debe
impedir que o home común decida e se limite a ser
espectador das manifestacións de poder que a nova elite
elucubra nos seus despachos. Neste sentido, a arquitectura
actual, por “complexa” que sexa a súa presentación, debe
caer baixo a crítica do máis común dos sentidos. O sentido
da exterioridade, o da simple existencia mortal, non deixa
de ter relación cunha idea antropolóxica da cultura que
ten a obriga de tomar en pé de igualdade moi diversas
normativas culturais, incluso as alleas á nosa. Todas elas
son estupidamente “relativas” fronte ao absoluto que foxe
de calquera solución histórica que pretenda apresalo. A
historia, incluída esta historia fractal das formas imperiais,
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representa só o conxunto de
condicións negativas que
permiten a aparición de
algo que xamais pertencerá
á historia. Contra do que
pensamos desde a fin da
historia, a natureza non é o
contrario á historia, outro
determinismo
simétrico
que se nos contrapón, senón
o traballo incesante da
exterioridade, a corrosión
interna que padece toda
configuración histórica.
É preciso tomar á poesía como a primeira arquitectura,
a única ciencia posíbel do ser único. E isto implica o
que poderiamos chamar unha estratexia da debilidade:
acompañar a deriva dos obxectos actuais para inxectarlles
continuamente o virus da fenda, a dúbida, a sombra, a
limitación que é imprescindíbel para que o mundo volva
ser humano. Creo que Sokurov ou Nick Cave expresan
ben a forza desta ciencia, unha especie de existencialismo
postnuclear —ou postdixital— sen o cal non podemos,
non debemos seguir. Dende o seu territorio falamos e a
eles quereriamos render aquí unha pequena homenaxe.
Quen sería o “Sokurov” da arquitectura actual? Ante todo
é pertinente esta pregunta: Que é unha arquitectura que
non nos prepara para a morte? Quizais sexa saudábel,
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tamén por amor á arquitectura, manter unha pregunta así
no aire.
Resucitar un novo romanticismo do inmóbil, a luminosa
ambigüidade que atúa á morte, pero un romanticismo que
manteña o pauto co demo deste despregue global que tan
ben se encarna na mole dos últimos edificios, esas catro
torres que “rompen a néboa” na antiga Cidade Deportiva
do Real Madrid. Conseguir que o espectacular sexa un
xoguete en mans do pequeno, se se quere, que o analóxico
envolva ao despregue dixital. Analóxico do máis atrasado, o
para sempre minoritario, a singularidade sen equivalencia.
A alternativa é reinventar unha tecnoloxía para pararnos,
un recoñecemento da singularidade que evite que o que
non circula se faga terrorista. Envolver a pulcritude, o
illamento dixital coa común soidade do analóxico.
Hai tempo que esta tarefa inxente se definiu de xeito
extremadamente sinxelo: Pensar no que facemos. Todo
está ben con tal de que sexamos capaces de pensar no que
facemos. Agora ben: Pensamos, facémolo?
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