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a María 
e para alguén
que xa está en camiño

“E en que lugar non estaría 
o home xunto a abismos!

¿O simple mirar non é mirar abismos?”

Friedrich Nietzsche, 
Da visión e o enigma. 
Así falou Zaratustra
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It’s necessary to any originality 
to love the courage to be an amateur

Wallace Stevens

O mundo não se fez para pensarmos nele 
 mas para olharmos para ele e estarmos de acordo

Fernando Pessoa 

Estes textos poderían ser a confesión de quen ten 
permanecido durante un tempo fronte ao mar. Entre 
a súa quietude e ese movemento e o seu rumor. A 
entraña desa confesión, dese monólogo, incide unha 
e outra vez no mesmo: na imposibilidade de arrincar 
algún saber a esa experiencia. Serían a confesión dun 
fracaso. A entoación dunha incapacidade. A certeza 
de que non se pode ter a experiencia. A angustia do 
que logrou intuír esta soa idea. Como un Ulises que 
non parte xamais e que nese límite ha de atopar a súa 
ledicia. 

O mar, a súa presenza e o seu soar. A vivencia de estar 
entre a terra e o mar. Entre ambos e experimentando 
unha rotunda impotencia. Se a existencia é máis ben 
unha cuestión de lugares, de aí o nome  “Escarpadura”. 
Indubidablemente, ese mar é moitas cousas e é 
interesante deterse un intre no papel que iso xoga en 
todo isto. En todo este tempo. Un tempo que “abxura 
do seu contido”. 

Unha persecución. A conxura dos nosos hábitos, 
dos usos que poden ofrecer memoria e esquecemento. 
Pensar niso, en como cristaliza iso no movemento de 
un. Ou, o que é o mesmo, pensar a vivencia asoladora 
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de que o home non pode atopar o sentido do presente 
no xa pasado. Unha defensa da lexitimidade do 
accidental e da evidencia de que non ten tradución 
posible no tempo. Tamén o intento repentino de 
saber se a vida, sobre calquera lugar da memoria, 
continúa agardando. Unha especie de romanticismo 
invertido que declara a inconmensurabilidade dos 
presentes nesa aparencia chamada duración.

Unha mentira encantadora na quietude da noite, 
na felicidade infinita da comuñón; pero que no 
mutismo absoluto da existencia, na luz cegadora do 
día, descobre o trato que o mar nos esixe guindando 
ondas con ese ritmo imposible.

Joseph Conrad lembrábanos un tipo de analoxía entre 
o mal e o mar cando dicía que ambos se alimentan 
das nosas ausencias de ánimo: da fascinación, do 
medo, da vertixe. Aí comparece a pregunta polo 
indiferente á vontade. Polo que non eliximos e ante 
o que se alzan suspendidos os trazos básicos sobre os 
que pretendemos alzar a nosa identidade, sexa iso o 
que sexa. A nosa mesquindade ao mellor. 

Imaxinar que esa superficie somos e tan só cómpre 
sufrila ou gozala. Nunca comprendela. Apenas 
experimentala cunha provisión de rotundidade 
animal. Como se o mar nos devolvese a melodía de 
nós mesmos. 

A formulación deste fracaso colocaríanos a gran 
velocidade nunha lentitude que non procede da 
acción senón do abandono, dun estado que non 
pode ser invocado. Afastado definitivamente de algo 
parecido a unha conciencia empírica. 

A esperanza, os  intres e os seus entres ou vínculos. 
E que o xogo non se transforme na súa parodia 
insoportable. Habitar a fenda do cotián: “benigno 
misterio cotián do pan e do viño”. Raer o tempo 
coa nostalxia e o cansazo que pasan, exercendo un 
influxo inquietante entre o soar das ondas, indicando 
o abismo, a única saída posible. Camiñar sen mirar 
atrás. Sen retroceso. 

Acaso existiu algunha vez a orde do pasado? Esa na 
que sempre fomos vencedores? 

Sardiñeiro – Fisterra, 
Febreiro 2012
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i

a Procura do Poder

Escarpadura: f. Declive áspero de calquera terreo.

A escarpadura é unha ordinariez. 
Unha escarpadura é un accidente do territorio, 

algo que por presente e áspero estorba, é difícil de 
transitar, de pasar, de atravesar, de fender. A escarpa-
dura é un lugar, un lugar  tosco, duro, rudo, abrupto. 

Un lugar que consiste nun desnivel é dicir, 
nun cambio de plano pronunciado é dicir, 
indicado, dito, sinalado, nomeado.
Sobre ese bordo inestable expoñémonos á caída.
Mais o percorrer, o camiñar o pasar de un lugar a 

outro —ás veces viaxando, ás veces andando ou vagan-
do; cousas diferentes— é algo que o home leva facendo 
dende a noite dos tempos. O “camiño” —método— 
ten tamén unha longa tradición na filosofía e no saber. 
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Ir e vir, buscar cousas nos lugares, facerse con elas, ha-
béndose con elas. Por iso un tránsito sempre agocha a 
pretensión secreta de salvar un abismo. Un abismo que 
se aparece entre dous lugares.

A escarpadura tamén agocha unha pretensión secreta.
Sinalar un lugar dentro do abismo. O lugar dos seus 

bordos, o lugar da pendente. Nomear o bordo do abis-
mo que mediante un percorrer pretendemos salvar.

Nomear o bordo que nos salva da caída. Levar as 
cousas a un lugar inhabitable.  A un lugar no que 
sempre se está de paso. Un lugar onde nunca pode-
riamos habitar. Un lugar que sempre pretendemos 
deixar atrás para facernos con algo tras abandonalo.

Cartografar un territorio inhabitable, pero transco-
rrido ordinariamente. Ordinariamente abandonado. 
Tan só acaso habitado por un legado de pegadas que 
cifran aquilo que se perde en canto se atopa. Pegadas 
que cantan o transcorrer do(s) tempo(s).

“De aquí a uns centos de anos, nese mesmo lu-
gar, outro camiñante igual de desesperado chorará a 
desaparición do que un puido ver e non el. Vítima 
dunha dobre invalidez, todo o que se percibe fere, e 
reprochámonos sen descanso por non ter sabido mi-
rar o suficiente”.

O único modo de forzar a sorte é arriscarse nesas 
fronteiras perigosas onde as normas sociais deixan de 

ter un sentido ó mesmo tempo que as garantías e as esi-
xencias do grupo se desvanecen: ir ata os límites do civi-
lizado, da resistencia fisiolóxica ou do sufrimento físico 
e moral. Atravesar a escarpadura. Xa sexa para caer do 
outro lado e non volver ou, pola contra, para captar, no 
inmenso océano de inexploradas forzas que dá  acubillo 
á ben regulada humanidade, unha provisión de poder.

“Ata certo momento, avanzamos pola despreocu-
pada idade da primeira xuventude. Un camiño que 
de neno parece infinito, polo que os anos transcorren 
lentos e con paso imperceptible, polo que ninguén 
nota a súa marcha. Camiñamos placidamente, miran-
do en derredor con curiosidade, non hai necesidade 
algunha de apresurarse, ninguén aprema por detrás e 
ninguén nos agarda, tamén os compañeiros avanzan 
sen pensar e detéñense con frecuencia a bromear.

Dende as casas, nas portas, os maiores saúdan com-
prensivos, e fan señas para indicar o camiño. 

E continuamos cunha espera confiada e as xorna-
das son longas, e o sol brilla no alto e parece que nun-
ca chegará o ocaso.

Mais en determinado momento, case instintiva-
mente, volvemos a vista atrás e vemos que o camiño 
se transformou en pendente e o regreso queda pecha-
do. Entón sentimos que algo mudou definitivamente, 
e o sol desprázase rapidamente, precipitándose cara ó 
horizonte.”
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E comprendemos que o tempo pasa.
E comprendemos que tan só temos os nosos pa-

sos, as nosas forzas e a compañía das pedras que falan 
nunha lingua estranxeira.

Que facer? Paramos a contemplar? A escoitar o ru-
mor de atrás? Seguimos a gabear?

Esta aporía é A Escarpadura. ii

Paisaxes incomPrensibles Pero necesarias

Hai moitos lugares polos que ser atravesado. 
Aparecen ou requiren como o fai o día nese cando 

no que remata, aí onde é verdade: 
na soidade azul do anoitecer.

Son paisaxes incomprensibles pero necesarias que, 
a pesar da conciencia, veñen de fóra para adentro. E 
non sempre son transitables. Mais debemos respirar 
fondo, erguer a mirada e poñer atención.

Lugares que posúen unha dose de verdade dolorosa 
e introducen unha intensidade e unha seriedade ani-
mal no devir. Unha intensidade que esixe salvar un 
territorio —se non un recanto— onde nin a palabra 
é benvida.



18# #19

Apenas visibles, apenas tan só no oco que o silencio 
permite. E un non sabe se está esperto ou dorme. E 
non existe a maraña dos outros que fala nunha lingua 
estranxeira.

É entón cando a perplexidade está tan presente que 
ficamos atónitos ante esa visión, deslumbrados pola 
súa espesura.

Son as paisaxes incomprensibles pero necesarias. 
As que non poden non ser se acaso un está vivo.

Entón un sabe que a existencia é irreparable. E to-
dos os nomes que tiñan as cousas perden a nitidez.

Si, a necesidade leva a que o plano da superficie 
requira de preguntarlle ó plano invisible, a esa aresta 
apenas inventada pola que se posúe a riqueza dun día. 

E conquistar o baleiro como fan as árbores ou as 
pedras.

Mais esa paisaxe incomprensible esconde un segre-
do que reza: has de coñecer o teu desexo. É dicir, non 
podes esquecer o teu desexo.

Polo tanto:

Es algo atravesado: apenas o resto lamentable no 
que un se convirte tras deixar atrás ó neno, porque: o 
neno chega a desfrutar transparentemente da beleza 
do mundo. 

Agora:
ese esforzo estupidamente laborioso, estupidamen-

te ordenado, ese empolicarse non sei ben a que. Unha 
inercia fría que arrastra consigo, imposibilitándoo, 
calquera acollemento da vida, dun mesmo.

Buscando un regazo, unha chorá, un lugar infinito e 
inmenso que nos salve da endiañada relatividade deste 
mundo. Dese escepticismo ó que induce o mirar.

Abandonar pouco a pouco a enfermidade da con-
ciencia.

Que é o que está ausente? Onde está a evidencia 
que brilla nas pupilas dos vellos? 

Porque a felicidade e a amargura sucédense tan rá-
pido no vivir como as visións e a luz nun paseo. 

Un paseo por paisaxes incomprensibles… pero ne-
cesarias.
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iii

a concordia entre a Potencia de interroGar 
e a Potencia de vivir

Segundo Spinoza, a concordia era un dos afectos 
máis valiosos. Un afecto fundamental para a existen-
cia política, sen dúbida, para a posta en xogo do que 
a vida humana ten de común. Mais tamén, un afecto 
sinalado nesa existencia tamén complexa, tamén sen 
equivalencia que ten que ver co noso ser máis íntimo, 
co noso quefacer do día a día na soidade inhóspita 
dese discorrer do tempo, da memoria: coa ética. Os 
estoicos falaban da exterioridade dos acontecementos 
e da interioridade do destino.

Concordia ten unha textura musical. Con-corde, 
soar en harmonía, en unión. Manter unha certa uni-
vocidade no ocorrer, se ben isto pode ter lugar por ca-
miños diversos, de diversos modos, escalas, gradacións.
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O problema da concordia entre a potencia de inte-
rrogar e a potencia de vivir alude a un certo unísono 
entre dous poderes que agocha ese ser que denomina-
mos humano. Dous poderes que se separan e se unen, 
dous poderes que evocan o saber secreto da faceta máis 
propia dos homes: a capacidade de saberse inacabado e 
tentar cara o que aínda non se ten, cara á apropiación 
do sentido irremediable da vida, a través da procura, 
do movemento, da diferenza; e, por outra banda, a ca-
pacidade de estar, de quedar sorrindo no lugar, seguin-
do as regras dun xogo que nada persegue máis aló do 
instante: a ledicia.

Todo presente é unha unidade perdida.
Unha tarefa parece requirir da soidade, da concen-

tración e a espera inestable cara a un cambio que de 
seguido parece a piques de producirse, para guindar 
algunha luz, algunha idea sobre a inquietante presen-
za das cousas; 

a outra tarefa, quizais aínda máis difícil: ter a tem-
peranza de manterse no xogo, no gozo coma —na-
quela magnífica metáfora nietzscheana tantas veces 
aludida— un neno que constrúe castelos na area, in-
diferente ó movemento das ondas que o van desgas-
tando ata facelo desaparecer: gozar verdadeiramente 
dos bens que ofrece a vida.

Saber e desexo. Sísifo e Orfeo. Preguntar e vivir.

iv

inxenuidade

Que desastre se unha muller 
nos ama porque nolo merecemos!

Que aburrimento a felicidade como premio 
ou recompensa dun traballo ben feito!

Giorgio Agamben

“Inxenuo” aplícase á persoa que non ten malicia ou 
picardía: que supón sempre boa intención nos outros, 
e cre o que din. O inxenuo é o incauto, o neno. Mais 
o neno sabe unha cousa: sabe que a maxia existe. Non 
sabe moi ben en que consiste a maxia. 

Pero confía nela. Inxenuamente. 

O inxenuo é tamén o infeliz. Quizá aquel no que 
se aparece esa tristeza e ese fastío sentidos na carne. 
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Non sabe moi ben en que consiste esa tristeza e ese 
fastío, esa consecuencia que custodia o deslizamento 
do tempo.

Pero devén neles. Inxenuamente.

A raíz “xen-” de “in-xenuo”, é tamén a mesma raíz 
de “genius”. 

Genius –lémbranos Agamben— é a nosa vida na 
medida en que non nos pertence. Aquilo que hai en 
nós que nos supera e excede. Aquilo que rompe a pre-
tensión do Eu de bastarse a si mesmo. Por iso pódese 
dicir que hai algo de inxenuo en todo home. Non 
sabe moi ben en que consiste o seu ser. 

Pero iso móveo. Inxenuamente.

Por outro lado, está tamén aquel que se pretende 
ou se mostra suficiente para bastarse a si mesmo. Así 
son os eruditos, os entendidos, os expertos, os peri-
tos, os psicólogos e, en fin, todo aquel que se preten-
de —e que se cre— destro na súa materia. 

Seica se sospeite a si mesmo merecedor dalgunha 
sorte de premio ou recompensa por ser tan eficaz.

O estranxeiro, ou un cando se sente estranxeiro, 
tamén produce ou ten esa sensación. O estranxeiro é 
un inxenuo porque non sabe e pregunta e busca onde 
están as cousas, as persoas, os lugares. Onde comer, 
con quen falar, onde contemplar o solpor…

Quen acariña máis valerosamente a súa existencia? 
Ou é quen de calar dignamente como o bosque e a 

roca antes de abalanzarse sobre ese soto dos conceptos 
e da cultura?

Seica hai algunha pretensión semellante na araña 
que tece a súa tea? 

Seica non nos atravesarán máis os aconteceres can-
do aparezan así, sen esperar nada?
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v

derrota

Seguir a derrota.

A “derrota” é “a navegación que debe facerse”, o 
rumbo no seu constante ser corrixido. 

A que, en efecto, debe facerse.

Guindados, atrapados, abocados a unha pulsión 
inscrita en nós. Á procura dun obxecto inexistente 
apenas temos a consciencia da finitude no camiño da 
nosa existencia: 

iso que a dúbida indicara, alá, atrás nos tempos.

Dentro da duración advertimos un desfase entre 
algo que insiste na complementariedade
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(no Un perdido, no destino esencial) por un lado; 
e o recoñecemento do lugar que o home ocupa a cada 
instante.

O deber ser non acada sosterse en pé e treme a cada 
vez que o animal humano lanza unha nova andadura 
na súa deriva, 

percibindo un límite ó que non logra tomar medida.

A cada virada do mundo (tamén do mundo en 
nós) unha novidade emerxe nesa tea infinita chamada 
decisión e a continxencia da viaxe bisbíllanos ó oído: 

—Agora escoitas. Agora escóitasme? Sempre esti-
ven aí, pequeno. Na medida na que non te pertences… 

Tan só as certezas mínimas son cartografables e, 
entón, xorde o abismo da nova derrota. 

Se cadra, a cousa vai de advertir o desexo que devo-
ra toda apetencia. Sigamos, sigamos.

Temos o mapa e temos o vento o horizonte e ta-
mén as estrelas.

Apenas respirar na noite para que o amencer se 
prometa cheo de sons.

vi

saGrado

O ben e o mal son soamente un.

Heráclito de Éfeso

O sagrado é aquilo que está vedado ó libre uso dos 
homes. Sagrado é o que non se pode tocar baixo pe-
rigo de morte.

Fronte ó mundo dos obxectos, da acción produti-
va e da conciencia conservadora, permanece oculto o 
íntimo. O íntimo fala dun interior que perturba e se 
opón ós ditados da conciencia (e da Lei); como algo 
que crea problemas, que está fóra de control e que 
pode chegar a impoñerse sobre a conciencia mesma. 
Deixándonos en perigo.
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A toma de conciencia desta realidade dotada do 
maior valor,

e á vez incontrolable e oposta ó coñecemento é o 
xerme do sagrado.

Di Bataille: “O home ten medo da orde íntima, 
que non é conciliable coa das cousas. Se non, non 
habería sacrificio nin habería tampouco humanidade”.

O sagrado é o fío que tece entón a urdime do hu-
mano. Esta dualidade ou transcendencia dentro de si 
é o verdadeiro sentido do humano.

Mais o home non soporta vivir no sagrado. O 
home non soporta a un outro dentro de si mesmo. 

Percibir dentro ó animal —á besta que pon todo 
en perigo— por parte dos suxeitos conscientes (todos 
nós, non si?),

entregados á conveniencia e ó futuro, ó ditado do 
que convén, sexa por razóns materiais, sociais, morais 
ou relixiosas, sen importar como se represente o ben 
en cada caso; 

vivir na renuncia dominados polo medo…

percibir, por tanto, dentro ó animal —tamén aquí, 
en Occidente—

non pode deixar de espertar os sentimentos contra-
rios de horror e fascinación.

Tamén aquí, en Occidente. 
Tamén aquí persiste o sagrado. Convén non esquecer.
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vii

non_saber

Nin aínda percorrendo todos os camiños
chegarás a atopar no teu andar

os límites da alma.

Heráclito de Éfeso

Quizá unha imaxe cabal do home do presente sexa 
a dun ser que palidece ó atopar os seus rastros nunha 
casa baleira. 

Un lamentable resto de si mesmo.
Ese lugar afogado na conciencia,
no medo, no gozo, na violencia… 
onde todo está sometido a un cristal opaco, 
a través do que contemplamos un mundo que fica 

distorsionado por unha espesa capa de culpa.
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Esquecida a tenrura de imitar á natureza.  
Pisoteada a visión platónica que cifraba un vínculo 

profundo entre 
a verdade e a liberdade. 
Quebrantada a queda afirmación de que esa verda-

de é un atributo dos seres e das cousas:
tan só unha catástrofe nos pode redimir de nós 

mesmos.

Que solitaria ficou esa certeza do silencio que repite 
o esencial non saber do “ser que fala”!  A distancia infi-
nita entre a palabra e o sentido. A esencial necesidade 
da continxencia. A humildade na que nos coloca o 
non_sido. A humildade do que gravita no xa_sido… 

Vivir sabendo que non se sabe… 

Permanecer nese tremor que non se desprende da 
intención profunda de arrincar ás cousas da súa his-
toria e do seu fin para recuperar o enigma. O destino. 
A decisión sensible por abrazar a morte.

O límite.

Permanecer nese tremor que foxe do recoñecemento.
Detestar esa enfermidade chamada lucidez. 

Ateigados de lucidez humana deambulamos.

viii

vacacións

[Na mañá
Antes de ser alguén aínda
Antes de abrir a boca e a porta e a memoria]

Abandonémonos á hilaridade e ao consumo.
Teñamos vacacións.

Si,
separémonos unha vez máis do ritmo oculto da vida.
Dunha lóxica que debería ser a do milagre, non a 

da causalidade e a do ditado dun turismo existencial 
deprimente. Por dentro e por fóra.

Asintamos á proposta social de configurar o noso 
tempo ó gusto da produción:

o lecer, 
a aventura. 
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Deixémonos (unha vez máis) pensarnos por unha 
disposición que nunca é a nosa,

por unha decisión que nunca é a nosa.
Dende unha cultura na que nunca nos recoñece-

remos,
pero precisamente para lograr recoñecernos,
aceptemos o lecer,
aceptemos os festivais paparotas familias ós de fóra 

ós daquí invitacións quedadas plans festas meniños 
terrazas concertos degustacións sacos de durmir ex-
cursións churrascada sardiñada menús menús menús

e as viaxes que nos farán entrar en contacto “con”
e as visitas.
Comer beber divertirse. Movemento tenaz.
Nada de silencio.
Regulemos o umbral a un barullo constante, a 

unha bacante incomprensible.

Pensemos que é posible alcanzar, nun tempo deci-
dido de antemán,

o modo en que poderemos ser atravesados por un 
sentido da existencia

que sempre debería ser aquí e agora.

Por que no verán, por que en vacacións?

ix

o arsenal dos instantes eternos

Nalgún intre nalgún lugar probablemente a un 
neno escoiteille unha definición do tempo como 
aquilo que fai que non todo ocorra á vez. Sen dúbi-
da unha definición suxerinte, que me levou a pensar 
nunha vivencia íntima e recorrente que afirma xus-
tamente o contrario, é dicir: que todo ocorre á vez. 
E que para nós, a vida apenas consiste en deixarnos 
decidir pola posibilidade que nos toca e que abre todo 
foi e todo porvir nun instante. Nun instante eterno, 
máxico.

O filósofo G. Agamben, comenta nun dos seus tex-
tos que “é probable que a invencible tristeza na que 
se precipitan ás veces os nenos xurda da conciencia de 
non ser capaces para a maxia. (…) [porque] aquilo 
que podemos alcanzar a través dos nosos méritos ou 
das nosas fatigas non pode, en efecto, facernos verda-
deiramente felices”.
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Ser Nada, ser Ninguén insírenos no inicio de toda 
a potencia á que nos abre a nosa condición de mortais 
e cóntanos que vivir consiste en algo así como repetir 
na memoria todo o sido, en proxectar na imaxinación 
un futuro pasado; por iso todo ocorre nun instan-
te: aquí e agora, sen elección, sen depender de que 
eu o queira. Quizá por iso os nosos momentos máis 
íntimos nos asombren. Porque todo ocorrer, todo 
movemento, todo ser e toda percepción é un acon-
tecemento ao que asistimos: percibir o mundo é un 
acontecemento. Acontecer consiste en que acaeza iso 
que ten lugar unha soa vez e todas as veces.

¿Existe algunha lei que nos permita saber se somos 
amigos do tempo, se a dirección que toma o noso 
existir é a correcta, a mellor, a verdadeira? Afortuna-
damente, esta cuestión non nos invade sempre, como 
dicía, senón que acontece, irrompe sen esperar na 
velocidade variable dos días e as rutinas (afortunada-
mente?), mais enfróntanos ao reflexo do que fixemos 
de nós ata agora. Sitúanos radicalmente ante o signifi-
cado máis profundo do ético, ante sexa o que sexa nós 
mesmos. Neses momentos que son a imaxe do sempre e 
nos que un se apea do tren ou ve como o tren se vai, 
nesas ocasións —cantas?— nas que un non pertence 
ao ruído do social, nas situacións nas que a un non 
lle incumbe todo o que se fai ou se di ou se pensa ou 
sente e entón un párase e entón un non sabe moi 
ben que ou quen é porque toda resposta, porque toda 

decisión ou posibilidade ou continxencia queda en 
suspenso. É aí cando parece que nosa historia enteira, 
a nosa vida se condensa nun instante do que pende a 
posibilidade de que todo ou apenas algo teña sentido. 
E ata o obxecto máis cotián adquire unha presenza es-
traña. O agora do enigma da existencia, o momento 
dos nomes secretos.

É coma se a historia dun estivese composta exclu-
sivamente de todos e cada un deses candos condensa-
dos no instante da decisión. Un instante que é eterno, 
é dicir, que está fóra do tempo e que o fende con toda 
a verdade deste mundo, con toda a verdade do amor, 
no fondo: ás persoas, ós lugares: toda a maxia que 
aínda habita no universo.

O neno que en nós habita imaxina nun intre esa 
colección de momentos eternos, de momentos nos 
que un se pregunta se a súa vida ten sentido, de mo-
mentos que son principalmente os que pasan a formar 
parte do arsenal dos nosos recordos e que un conser-
va como o máis valioso dos tesouros. Si, do arsenal 
ou almacén xeral de armas e outros efectos de guerra 
que nos permite loitar para seguir vivindo. Para seguir 
amando este lugar non elixido.
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x

dúbida

(a todos os seres de boa vontade)

Soy unas pocas palabras,
qué pocas palabras soy.

Sobrinus

Acaso non estamos inzados dun afecto desmedido 
pola nosa propia forma de ser? Acaso unha determi-
nada forma de coñecemento e de acción non asedian 
sen tregua o movemento variable da nosa existencia? 

E, 
Acaso non nos erguemos considerando que a vía 

do coñecemento pasa por un saber universal, sempre 
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accesible, sempre asimilable e que o camiño que leva 
á verdade é un camiño que podemos percorrer sen 
máis?. 

E que a verdade é a suma de aquilo que é posible 
coñecer?

Todos somos seres de boa vontade.
Pero e se acaso 
a verdade é aquilo que non se pode e non se debe 

nunca expresar?
E (ó mellor) todo aquilo que se sabe e se di publi-

camente non merece ser coñecido.

E se
a verdade é segredo que cala?
E a visión que agocha esa verdade tan só queda para 

nós coma o silencio das ondas cando o sol desaparece 
no horizonte. 

E un gran vento calmo nos acompaña á casa.

E se
a experiencia límite é a que espera a este último 

home, capaz unha última vez de non deterse na sufi-
ciencia que lle espera á volta da súa boa vontade?

E se o home, tal como é, tal como será, ten unha 
carencia esencial 

[non histórica non salvable pola técnica nin pola 
ciencia, etc.], ahistórica, por tanto. 

E que ten que ver coa morte.
E se o home, por tanto, 
é ese ser que non se esgota na acción e no pensa-

mento 
cando todo está terminado, 
cando o “facer” está terminado. Cando o home 

non ten máis por facer…
e se entón.
E se entón é cando ten que existir? 
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xi

teoloxía e Política

 A profecía ou revelación é o coñecemento certo dunha cousa, revelado 
por Deus ós homes. E profeta é aquel que interpreta as cousas, por Deus 
reveladas, a aqueles que non poden acadar un coñecemento certo delas, 

senón que só poden aceptalas por simple fe. 

Spinoza, Tratado teolóxico-político, 
Cap. I, “Da profecía”.

Por que os homes inventan un amo para que os 
goberne?

Mal que nos pese, o tema político non é o orde-
namento xurídico senón que ten máis que ver co 
traballo de simbolización que o home fai do real. É 
dicir, coa representación das forzas ás que debe/quere 
obedecer. 
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Coa relación que o home mantén co seu ser divino 
e co sagrado que habita neste mundo.

Pero iso é cousa de maxia ou de fe. Non é?

Algo que non ten que ver co Dereito. 
Pero calquera sabe (tamén) que o Dereito está vencido. 
Vencido porque o ser ó que se dirixe é un ser que 

nin é un suxeito, 
nin os seus actos proveñen de personalidade algunha. 
Vencido porque os comportamentos das persoas 

(prósopon) non dependen xa de ningunha das catego-
rías que fixeron que o pacto social arraigase. Refírome 
ás de interese e de motivación, ou ás de paixón ou 
responsabilidade.

Por que os homes inventan un amo para que os 
goberne?

O pacto social é esa “ficción da neutralidade” que 
se funda na escisión entre liberdade interior e submi-
sión exterior, entre público e privado, entre política 
e moral.  

O pacto —como todo pacto— subscríbese por 
medo, 

pero non significa que se dea o consenso entre os 
que pactan. 

E o que ocorre no pacto é que se lle entrega o poder 
de un a algo ou a alguén. 

Constitúese algo ou alguén cuxos actos serán asu-
midos como propios por cada un dos que pactan. 

Concédeselle a Autoridade (de Auctoritas, “a forza 
de un”) a un Actor. A algo ou alguén que ten a capaci-
dade de que as súas accións sexan como miñas: 

alguén actúa coa miña forza e co meu poder.

Entrégaselle o poder a un Representante, é dicir, 
a aquel cuxa presenza implica a miña ausencia.

Por que os homes inventan un amo para que os 
goberne?

Por tanto, 
o soberano non é ninguén nin é nada. 
Por tanto,
a cidadanía que xorde como consecuencia dese pacto 
tampouco é nada nin ninguén.

É unha ficción.

“O malo é que o Espectáculo consiste máis ben en 
que os rostros se petrificaron ata tornarse semellantes 
a máscaras, e que unha instancia central ergueuse en 
dona e señora das metamorfoses” (Tiqqun)
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xii

Quebra

Non podería atopar o que busco nun libro, aínda menos poñelo.
Teño medo de buscar a poesía. A poesía é unha frecha lanzada:
se apuntei ben, o que conta —que quero— non é nin a frecha 

nin o branco, senón o momento en que a frecha se perde,
e se disolve no aire da noite:

Ata a memoria da frecha se perde.

Georges Bataille, O culpable

E se existir é unha quebra?. 

E se chegado un punto, un punto moi fácil de que 
aconteza; 

un punto, un límite, un bordo que sempre acompaña… 
Se un cavase sen cesar unha rotura na súa terra. E 

cada humilde pero querida padexada desa terra é a 
memoria do foi que volve e cae de novo nesa abertura. 
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Non importa a que se adique un home. Ese é o 
único modo de soportar á humanidade.

Chegado un momento, co seu ciclo constante, a 
cotianidade, o veo salvífico do cotián desaparece; e a 
angustia da mañá rumorea co seu asubío:

calquera movemento non logra apenas senón mos-
trar a exposición, dun. 

A súa quebra?

E é entón, nese parar insoportable, que todo tre-
me e vibra. Xa nada suxeita un sentirse agarrando de 
novo a inxenuidade do pasado. 

Que a inxenuidade sempre é inxenuidade do pasa-
do porque o presente só pesa e decae e arrástrase sobre 
o desexo que un ten de rir, apagándoo.

Coñezo unha filosofía da alegría. 
Pero non volve a min ese dicir. Porque todo se fai 

distancia en canto é devandito. Porque un non pode 
salvarse a si de si. 

E toda reflexión non pasou daquel intre no que 
alguén dixo.

Hoxe son iso. Pero preferiría ser un peixe dourado. 
Ou un momento de mundo.

xiii

tarxeta de nadal 
(ou christmas que é máis cool)

 A sociedade é un inferno de salvadores.

e.m. Cioran
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Aqueles que desprezan a relixión con insultos dan 
lástima.

Os que a defenden coa razón, lembran a un neno 
tonto e resabido.

Lástima que a única mensaxe que resta daquel home 
cuxo nacemento celebraba o de todos os homes sexa 
unha interesada mercantilización da fe e da existencia. 
Dúas cousas tan cercanas…

Se o fillo do Deus xudeu nos ensina algo, sería algo 
así como que a salvación  está nas mans e no peito de 
cadaquén.

Tamén no dos seus amigos, nos que se ha de crer, sen 
condicións. 

Hoxe, do home apenas queda un oco baleiro, unha 
vida sen forma disposta a ser enchida a golpe de con-
sumo. Un ser para quen o divino mudou nunha cousa 
detestable, antiga e reaccionaria. 

Pero segue a crer na salvación, só que agora virá da 
inmanencia. 

E de todo iso renega. 

É curioso constatar como o sentimento do divino se 
atopa cerca dunha mestura de terror e nostalxia. 

O divino atrae e posúe un valor incomparable, pero 
no mesmo intre todo se fai moi perigoso para este mun-
do claro e profano onde a humanidade ten montado o 
seu dominio privilexiado.

Xa non hai memoria dos “seres supremos” e o noso 
murchar existencial non ten moi boa relación cos co-
mezos, coas fontes, cos principios. Co familiar. Co que 
non eliximos. Co animal. Coas pedras e coas árbores.

É dicir, co nacemento e coa morte.

Pero celebramos. Sen saber que nin por que.

Alguén se lembra do discípulo amado? Pescador de 
oficio, fillo de Zebedeo e irmán de Santiago? 

O señor Xesús chamábao “Fillo do trono”. 
Epitheios recostouse sobre o seu peito na última cea.

Eu tamén gustaría de ser un pescador, rebulir no mar, 
lonxe de terra firme e dos amargos recordos. 
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xiv

Habitar
(Oscilacións sobre un texto do mesmo nome 

escrito por Martin Heidegger)

a pedra resiste o asalto 
do escepticismo e do nihilismo.
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Habitar é o xeito no que os mortais son da terra.
Os mortais son os homes. 
Chámanse mortais porque poden morrer. 
Morrer significa ser capaz da morte como morte. 
Só o home morre —e ademais dun modo perma-

nente— mentres está na terra, 
baixo o ceo.

Os mortais habitan na medida en que salvan a terra.

Os mortais habitan na medida en que reciben o 
ceo como ceo; 

na medida en que deixan ó sol e á lúa seguir a súa 
viaxe, 

ás estrelas a súa ruta, 
ás estacións do ano a súa bendición e a súa inxuria; 
na medida en que non converten a noite en día, 

nin fan do día unha carreira sen repouso.

Mais,

Os mortais descoidan a súa morte imborrable. A 
continxencia que os envolve. 

Ignoran o significado da palabra “salvar”. 
Nin sequera son soberanos de dar nome ó seu ha-

bitar. De exporse a el.

Os mortais —agora— son seres que soñan e no seu 
soñar vacilante

déixanse atrapar por soños alleos. 
Pola alucinación dos que desdeñan a concordia en-

tre os nomes. 
A constancia das cousas.

Alucinacións que só adoran a vaidade da Historia.
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xv

aQuilo Que resta

Hai un silencio que procede do desacordo co mun-
do, e outro silencio que é o mundo mesmo.

Hai unha conversa infinita, a da adolescencia. 
A conversa sobre todo aquilo do o que aínda non 

falamos.
Do mesmo xeito que endexamais estaremos á al-

tura da época, porque é presente. Porque podemos 
estar tomados por ela, pero nunca aínda no seu solpor 
como para contemplala.

Igualmente é imposible fixar o oído á consciencia 
para discernir o que nos escinde de canto nos rodea, 
o que nos separa do que somos.

Sen embargo, estar calado, atento. Atentos ó pri-
meiro murmurio da nosa identidade en vilo, sempre 
adolescente.
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E,
soster que existe unha tradición sobre a verdade 

que pode ser transmitida.
Aínda que a verdade sexa todo menos transmisible. 
A verdade pode ser coñecida mais non transmitida 

porque xustamente o que dela é transmisible xa non 
a contén.

A nosa, 
nós-que-non-escoitamos-a-conversa-infinita-da-

-adolescencia, (ou o que é o mesmo: ignorantes de 
todo aquilo do que aínda non falamos); 

a nosa identidade sempre por vir. 
Decaemos. E esquecemos que só no decaer se fai 

visible a magnitude e a miseria.

.

xvi

descontinuidade e recoñecemeneto

O descoñecemento de si non 
pode ser atendido 

pola necesidade de recoñecemento.
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Tan lonxe e tan cerca se atopa a identidade, 
sexa por iso que a todos gusta enumerar as viaxes, 

como se alí —tan aquí, verdade?— se tivese intuído 
algo que xa irremediablemente se perdeu á volta. Fa-
tua mención de viaxes e lugares co ruído da palabra 
(enchéndoo todo coa palabra.) 

Canto precisa viaxar un home para atopar a súa 
posición? Canto precisa dicir para cifrar a súa fiazón 
co mundo e coas cousas? 

co semblante estraño que cada día presenta, co seu 
futuro incerto e coas nubes e co vento…

Cal é o seu “dende”?
Abandonarás nalgún día a esixencia de ser visto?
Abandonarás o recurso á linguaxe?
A voz é a túa promesa, a maldición do teu telos; 
mais o silencio —que nada espera que nada agarda 

e todo agocha— tan só unha consumación.

É imposible o exilio de si. (Horacio)

xvii

Onde é posible atopar 
unha auténtica imaxe do pasado?
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Enredados na vaidade do histórico esquecendo a 
constancia das cousas, a lei das mareas, o tacto das 
pedras e o calor estraño da lúa.  O ritmo incógnito 
das ondas e do vento que nos envolve.

O silencio case absoluto das árbores.
Facendo das realidades concretas un cúmulo de 

abstraccións. Atravesando calcarios o ruído da opi-
nión, a vaidade da ignorancia.

Esquecede.
Non vai vir a xustiza para eses anhelos (polo me-

nos, esa xustiza da técnica e dos homes), non virán 
os heroes (polo menos, eses heroes da técnica e dos 
homes), 

porque o heroe tan só é o máis escuro e sinxelo dos 
humanos, habita na fenda que se abre entre a forma e 
o seu significado, entre o estrondo e o porvir, entre a 
constelación do sentido e os berros xordos de todos.

Mentres o home non escoite de novo aquilo que 
nada significa que nada comunica, aquilo que fai 
transparente algo que permanece indiferente a toda 
significación (esa significación da técnica e dos ho-
mes. Esa significación económica), 

aquí a única hexemonía será a dun falso exército de 
salvadores. 

Ou acaso aínda non nos advertiron da impenetra-
bilidade da vida, 

que nada entra en nós sen crise (esa palabra!). 

Que en todos ha de haber miseria e fracaso e sombra, 
que sen trauma non hai existencia nin aprendizaxe… 

Pero cal é o mundo que nos contaron? 
Cal é ese mundo no que dicimos vivir? 
Existe esa sociedade da que falamos? Esa que cada 

día xulgamos? E nós? Nós existimos?
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xviii

o Pobo e a unidade Perdida

(daquilo que non se pode posuír)

Dígovos, pois, irmáns, o tempo é curto;
polo demais, que os que teñen muller vivan como non tendo

e os que choran como non chorando, 
e os que están alegres como non estando;

os que mercan como non posuíndo, 
e os que desfrutan do mundo como non abusando del.

Pasa de feito a aparencia deste mundo. 
Desexo que non teñades coidados.

1 Cor 7, 29-32
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[Imperialismo e linguaxe]

A existencia humana gravita sobre o estatuto da 
ficción,

e o arquetipo de todas elas é a linguaxe.
Asistimos algo desconcertados á reivindicación por 

parte dalgúns —de todos?— da “verdadeira” huma-
nidade e da “verdadeira” democracia. 

Posuidores da noción correcta do que sexa. Do real, 
do pobo, do mundo, da persoa. 

Será, claro, dende o centro, dende o centro do 
mundo. 

Acaso por aí exista unha visión verdadeira.
Pero… que ocorre cando non hai ágora, cando non 

hai centro, cando non hai o confort urbano… nin o 
confort da identidade lograda? 

Que ocorre no deserto e nos límites? 

[Desexo]

Que dicir entón? Que a lei é pecado? De ningún xeito!
Pero eu non coñecín o pecado senón a través da lei. 

En efecto, non tería coñecido a concupiscencia, 
se a lei non tivera dito: “Non desexes torcidamente”.

Rom 7,7

O desexo sempre está por inventar. Hai que ter coi-
dado co desexo do imperio: ter o poder.

O perigo do pensamento e da acción calculada, 
que procuran o exorcismo da dúbida mesma.

O home non sabe quen é, nin que fai no mundo, 
nin a que está destinado, 

nin que é o bo nin o malo, e moito menos cal é a 
verdade do seu desexo. 

Hai unha carencia definitiva do sentido do límite.

Ignorar o destino e ter a capacidade de interroga-
lo impúlsanos a construír unha fonte segura e un fin 
certo para a existencia, do que nacen todo tipo de 
doutrinas salvadoras, de fundamentalismos.

A procura da restitución dun poder paterno pro-
tector capaz de dotar ó mundo dunha orde definitiva, 
quintaesencia de todo sistema xurídico político. 

Se os resultados case nunca están á altura da ex-
pectativa posta neles pola comunidade, o recurso será 
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invocar a un morto co suficiente prestixio para gober-
nar no seu nome: 

…Cristo, Buda, Democracia…
Claro, non só por razóns de convivencia social, se-

nón polo aval necesario para sentirnos en posesión 
dun ser estable e recoñecible na nosa subxectividade. 

Precisamos resolver a incerteza! Vaia descubrimento! 
O desexo non é a democracia. O desexo é o desexo.

O suxeito, na súa desesperanza de gozar do imposi-
ble, como a pulsión lle esixe, funda a expectativa  dun 
gozo aínda posible. Pero o futuro é a morte. 

Prohibir e prometer. Prohibir e prometer. O pobo 
é o contrario do poder.

Menos mal!, se non houbese tal prohibición, o de-
sexo non tería fundamento e non habería expectativa 
do gozo aínda posible.

“Non debedes machacar e destruír o que vos resul-
te un obstáculo no camiño, senón esquivalo e deixalo 
estar. E cando o teñades esquivado e deixado estar, 
deixará de existir por si mesmo, porque non atopará 
xa alimento.” (Kulhmann, O reino do espírito)

Coda.

[O erotismo do histórico]

Lamentablemente, algúns non sufrimos do erotis-
mo do histórico. Atravésannos outras seducións me-
nos espectaculares e ruidosas. Non obstante, a nosa 
serenidade encontrouse coa “urxencia que revoca 
toda vocación mentres permanece nela…”
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xix

o corroído corazón do Home branco

Parece que na propia orixe de occidente habita un 
tráxico porvir. Certa fraxilidade esencial, certa incon-
sistencia de ánimo cando se enfronta a rotunda pre-
senza do silencio e da soidade. 

En fin, de que as cousas sexan, de que a realidade sexa.
A vibración da natureza excesiva e indómita. Aqui-

lo ao que Conrad chamaba: o mar.
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A nosa herdanza é a imposibilidade de lograr algo 
que sexa absolutamente bo ou absolutamente malo.

 A mediocridade é a nosa insignia. E tal vez sexa 
mellor así a inmensa maioría das veces. 

Non podemos ter a menor certeza do efecto que 
vai desprenderse dos nosos actos.

Como se actuar significase producir un efecto.

O corazón desgastado, esmiuzado. Esquecidas 
a tensión e a paixón que están no fondo de cada 
momento convincente.

Tan só a hexemonía do ruído das bocas. Da 
desconfianza. Das imaxes.

Se estamos enfermos é por
—maquillando con uñas e dentes o noso relato, 

falso por definición. A nosa máscara (prósopon)— 
desprezar a fidelidade que nace de algo en común: 

o incerto destino, a ledicia. 
O pulso do encontro e a mirada clara.

Toda a tecnoloxía do social se desmorona lastimo-
samente ante a insensatez, a candura e a coraxe dun 
neno. Ante a tecnoloxía da existencia, fráxil por 
definición. Alienada.

Oxalá o noso corazón volvera ao xogo do comezo, 
como cando eramos os primeiros homes no mundo 

e todo se facía por primeira vez, 
todo por aprender.

Mais…
Isto non deixa de ser un desexo.
Secreto e inaccesible por definición.
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xx

aniñar na escoita

Quizá cando aínda era paxaro, 
o home non sabía que el mesmo acompañaba coa 

súa voz e a súa morte… 
Agora, 
aniñaremos na escoita.
Na chamada misteriosa que arranque ó morador 

do seu territorio.
Na busca dun ritmo que non sexa xordo para si. 
Capaz de lanzar rumbos onde xamais podería exis-

tir camiño.
Quizá entón, 
o home saberá navegar en compaña e atopar de 

novo a súa casa.
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A salvo da mesmedade
Carlos Areán Laso

Hai un dicir (logos):
que Areté habita un penedo escarpado
onde un coro de ninfas áxiles a serve.
En canto aos mortais, non poden todos vela,
e só quen de dentro bota unha suor que
lle devora a alma, e chega da súa coraxe
ata o cume.

Simónides

¿Seica levamos aínda a vida
daqueles que ignoran o espírito,
daqueles cuxo Eu inerte é botado
pola borda como as ondas contra un arrecife?

Walter Benjamin, 
Experiencia (1913)

Un non chega á escarpadura. A-tópase nela. De 
pouco servirían as citas a modo de sinais que nos 
indicasen a súa situación exacta ou ir despexando temas 
a modo de divisions nun terreo que a mostrasen baixo 
o dominio da vista. Un non chega á escarpadura.  Xa 
que tampouco é certo que Un sexa Un se é que existe.

Panorámicos, paisaxísticos, coma chairas lonxe 
dese acantilado do existir, hai libros que nos  invitan 

a construír e ficar a salvo do outro nun. Estes, pola 
contra, son textos que esixen ser atravesados, escalados, 
lidos cos pés e as mans tanto como cos ollos, xa que 
escarpadura, desnivel, é tamén a escrita mesma, 
precipicio entre mostrar e dicir, entre coñecemento e 
expresión, entre interrogar e vivir.

A escarpadura non trata pois de encher os ocos do 
ser na linguaxe, tampouco de evitalos ou de achandar 
o terreo con comentarios cos que amenizar a creación 
do derradeiro evento (Tiqqun).

O máis probable é que xa nin de falar (de logos algún) 
se trate,  menos aínda de facer discursos, salvo no que 
o discurso, como dicía Barthes, ten orixinalmente de 
ir e vir, de correr aquí e alá, de andanza.

Se Parménides imaxinou o pensar como un asunto 
de transitabilidade —no intransitable non atopamos 
pensamento, senón extravío, por iso o do non-ser 
non é camiño propiamente dito— agora é a distancia 
entre o transitable e o intransitable, o angosto mesmo 
do entre o que aquí se pensa.

Pero, ¿como percorrelo, como desviarse da 
continuidade do feixe de luz ou da liña, da 
homoxeneidade da auga e do viño, como afastarse 
sen nostalxia  ao encontro do absolutamente outro, 
rumbo á unidade na que se diferencian os contrarios, 
na que difire ata un mesmo de si? Quizais, o común 
sexa precisamente esa distancia irrealizable, esa sima 
do diferir, e polo tanto, non o contrato, o consenso, 
ou mesmo o Estado como procedementos ou formas 
acadadas. Que sendo infinita esa distancia entre os 
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opostos, océanica a diferenza, as escarpaduras poden 
entenderse como vagabundeos nun percorrido 
irrealizable. Como vivencias do non tematizable 
mesmo, como desvíos cara a intratabilidade do nós.

O que na escarpadura se pon en xogo é a posibilidade 
dun transcurso no que a embriaguez de unidade non 
sucumba ao ensimismamento do mito nin á traizón 
dialéctica que pretende superala desactivándoa como 
separación, desnivel e vertixe.

Atravesar a escarpadura e transcorrer unha a 
unha pero ao mesmo tempo, capilarmente, polas 
diferenzas, polos desniveis mínimos e máximos, polas 
intensidades, experimentando no paso a unidade que 
particularmente vincula as súas oposicións.

A escarpadura sería xa que logo a figura dos que 
pretenden discernir en cada caso e non dunha vez 
por todas, é dicir, sen mediación, sen signo, por 
pura repetición, por transformar a vivencia máis 
emocionante nun hábito (W. Benjamin), as diferenzas 
que se elevan nesa unidade sen referentes do en-si.

Na escarpadura discórrese polo inaccesible. Sen 
deixar pegadas. Sen destruilo coma inaccesible.  
Acceder á experiencia do inaccesible sen decruar 
accesos privilexiados, como se perde a pegada da 
onda na area. Transitar a vía mística do esquecemento 
e non a vía clínica da desinhibición.

Aínda que non sexan os do fogar, tamén na 
escarpadura hai deuses. Rendirlles conta é tamén 
poñerse a salvo. A salvo da mesmedade, das planicies 
absolutas tanto do eu coma da comunidade 

institucionalizadas.  A salvo da ilusión do abarcable 
dunha vez por todas.

No paso está a ledicia (laetitia), di Spinoza nas 
definicions dos afectos á fin da parte III da Ética: 
ledicia é o paso do home dunha menor a unha maior 
perfección; e engade: en efecto, se o home nacera xa coa 
perfección á que pasa, posuiríaa entón sen ser afectado 
de ledicia.

No intre mudo da escalada, no agora do 
esquecemento de si, todo antes e despois, todo 
pasado e todo futuro, toda empresa, non son máis 
que teleoloxía ou historia, terra de Abstracción onde 
vagan os espectros dos mortos (William Blake), imaxe. 
Abandonadas, a carón dun mar tan só presentido 
aínda que se respira inabarcable, roldan collidas 
da man Inocencia  —filla do Esquecemento— e 
Ledicia.  Froito desta voda nómade, deste hieros 
gamos en tránsito, é a experiencia do presente como 
adiviñado (divinoare), como cumpríndose a medida 
que acontece.

Pois só quen de dentro bota unha suor que lle devora 
a alma  no dicir dos antigos, desfeito —coas rochas-— 
o seu vestido de Narciso como en “Azul que canta” 
de Hans Arp, sen ruido de palabras na fórmula de 
Juan de la Cruz, afrontará do outro lado do penedo 
escarpado as espidas potencias da linguaxe e da vida 
salpicándolle o rostro.
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