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PróloGo
Mª Xesús Armada Castaño

Ao cabo xa non nos precisan, os que morreron demasiado pronto; 
mainamente ímonos desafacendo do terreal, tal como nos alleamos 

aos poucos do peito materno. Mais nós que precisamos 
de tan grandes misterios, para quen tantas veces do loito 

nace un venturoso progreso: poderiamos ser sen eles? 
 

Rainer Mª Rilke, 
Elexías de Duino1

 

Houbo un tempo no que, acotío, escoitei de Anxo longas 
conversas sobre literatura, filosofía, música, pintura; en-

tre elas, abarloaba o falar da morte (“Elle n’est pas arrivée, elle 
n’arrive pas. Elle n’arrivera pas”, M. Blanchot).

...E nunca eran doadas, non, era un falar a contracorrente, a 
contratempo, querendo explicar o que non se adoita dicir, ou 
o que non se pode expresar (outra das palabras que el tiña na 
flor da súa boca: o inefable).

Porque Anxo Ballesteros era todo o contrario do típico pro-
fesor “burguesote” que vai polo rego; tiña el unha moi distinta 
forma de pensar e de sentir, coma un home antigo, aventando 
o misterio, a fascinación do sagrado, o tempo da festa (onde o 
tempo queda en suspenso).

Para comprendermos de que nos fala aquí é preciso deixar 
de lado o que, namentres estamos inmersos nisto que chama-
mos realidade, damos como verdadeiro; e, entón, haberá unha 
reviravolta no noso entendemento e tamén no noso corazón.

Trata este ensaio da literatura como palabra sacrificada ou 
imaxe fascinante, da morte do escritor e mais do lector no 
1 Versión en galego baseada na portuguesa de Paulo Quintela: Elegias de 
Duino e Sonetos de Orfeu; Inova, Porto, 1969.
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libro. Supoño que a Literatura, cando é tal, diría el, vén sendo 
un despilfarro, un exceso, cousa inútil.

Lía e botaba moito tempo a pensar o Anxo e, segundo ían 
pasando os anos, o seu maior interese estaba na filosofía. Pó-
dese dicir que a súa obra é narrativo-filosófica? Dicir algo de 
quen rexeita, foxe, dos conceptos?

É moi curioso como, partindo d’O espazo literario do seu 
admirado “amigo” (adoitaba falar deste xeito, do seu “irmán” 
Blanchot), vaise achegando ao Hamlet para nos falar do tem-
po acelerado, computable, fratricida. Nesta transición radica 
a orixinalidade deste ensaio: no acordar da poesía sen poeta 
(porque é do pobo e non de ningún individuo particular), ou 
tamén da primacía da fala sobre a escritura.

Eis a lectura que un galego, do lugar de Ardesende, fai do 
libro deste escuro e lúcido pensador francés.

Confío na bondade dos lectores para que saiban entender 
o meu atrevemento: escribir estas liñas. Como tiven azos? Do 
seu recordo e mais da repetida lectura da súa obra, de Balles-
teros, véñenme as forzas.

Anxo debeu escribir este ensaio alá polos anos entre finais 
do século xx e principios do xxi. Talvez Anxo esqueceu (ou 
semi-esqueceu) o seu traballo, pois inmediatamente comezou 
a escribir Tempo e Vinganza. Quen o sabe? Se tivese tempo...

Agradézolle a Maribel Soto Meijomence que conservase o 
manuscrito e fose tan xenerosa de mo deixar, e a Manuel Cas-
telao polo traballo feito neste texto.

O tema de Hamlet roíalle na cabeza dende moito tempo 
atrás e, propiciado polas conversas cos seus amigos Jorge e 
Alberto Sacido, profesores de filoloxía inglesa, madureceu o 
que xa levaba unha morea de anos cavilando.

Houbo un tempo. Si.

O Barqueiro, primavera do 2013

Devir nada, devir ninguén:
Introdución dos editores

Máis que unha idea, un pensamento 
ou un concepto, a Literatura é un facer

Anxo Rei Ballesteros, 
Presenza dunha Ausencia

En L’ instant de ma mort, Blanchot fálanos do baleiramento, 
do vaciamento ao que chegou cando, no instante en que 

as tropas nazis entraron nas súa casa, os soldados o tomaron 
preso, e o levaron para fusilar. Di “Sei —seino— que aquel 
ao que xa apuntaban os alemáns, non agardando máis cá orde 
final, experimentou entón un sentimento de lixeireza extraor-
dinaria, unha especie de beatitude. (...) Alegría soberana? O 
encontro da morte coa morte? (...) Non tratarei de analizar ese 
sentimento de lixeireza. Quizais el era subitamente invencible. 
Morto-inmortal. Quizais a éxtase. (...) Desde entón, el estivo 
ligado á morte, por unha amizade subrepticia”1. Nese intre, se-
gundo Blanchot, todo se quedou como suspendido; efectuou-
se nel o acabamento, o paso (non) máis alá (le pas au-delà). 
Deuse unha quebradura, permanente. Un nada. Un morrer.

Dalgún xeito a literatura viría sendo iso: máis ca unha 
idea definida (funcional, académica, produtiva), máis ca un 
proxecto teórico, sería “ese instante que nos devolve ao nada”. 
Tal vez o instante no que a morte de un acaece, e se dá aquel 
baleiramento vivido por Blanchot: aquela ausencia orixinaria. 
Ou —seguindo ao propio Anxo Rei Ballesteros— “a cousa da 

1 Maurice Blanchot. L’instant de ma mort. Fata Morgana, Paris, 1994; p. 12.
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Literatura, a súa esencia, constituiría pois a súa insignifican-
cia indecidible. A Literatura sería entón a palabra vacua ou a 
palabra va”2. É moi certo que a literatura ten unha presenza 
cada vez maior, e máis importante, no día a día contemporá-
neo. A necesidade de ficción nun mundo volto caótico é, por 
momentos, o opio que adormece as conciencias, porén a súa 
esencia (a propia figura orixinaria da literatura) permanece 
soterrada, oculta. Os que dormen na ficción, os que vivencian 
o lado “agradable” da literatura non ven as bestas que furio-
sas subxacen a súa trama; só certas figuras, certas seres que 
se enfrontan coa morte, co baleiramento e co sen-sentido, 
son os que interrogan polo aquel do literario, polo seu celme 
fundamentador. Anxo, con Blanchot, prefire pensar que, para 
alén de calquera ontoloxía transcendental, o literario “é nada 
ou nada é”. De novo: ese instante de baleiramento, ese intre 
de morte: instante no que desaparecer, ou —seguindo a Gi-
lles Deleuze— facerse imperceptible. Devir-nada, ou devir-
ninguén, que viría sendo o mesmo.

A tradición da ausencia, do desaparecer, é fonda e antiga 
na liña histórica de Occidente; xa nos primeiros filósofos ato-
pamos a procura desta desaparición (apatheia, por exemplo, 
como a chamaron os estoicos, etc.), enfatizada posteriormen-
te entre os cristiáns medievais, e incluso —sendo un chisco 
atrevidos— na Modernidade, con figuras como Pascal, Des-
cartes ou Spinoza. Todos eles rompedores dos alicerces falsos 
dun mundo (“subxectivo”, desde a ruptura ocasionada pola 
Modernidade) que pretende instaurar os valores de xeito to-
talitario, centralizador, absolutista; como dun xeito maxistral 
analizou Michel Foucault. Aqueles terroristas ontolóxicos da 
Modernidade rompían aquelas edificacións teóricas e viven-
ciais ríxidas e dicían: “observade, aí non hai nada, non existe 
fundamentación”. Os idealistas, posteriormente, crearon idea-

2 Vid. Páx. 86.

cións abstractas, universos fechados en si mesmos, constru-
cións teóricas perfectas (incluso no literario, con figuras como 
Thieck ou Novalis), estruturas pretendidamente compactas, 
pero había aínda (estaba presente, polo tanto) aquel nada, 
aquel son invencible que retornaba á ausencia, á desaparición, 
ao aniquilamento ¿Será que todo era finalmente aquel Espírito 
Absoluto de Hegel, aquel Espírito que ao final facía indiferen-
te todo, absolutamente todo? Sexa como fora, Anxo Rei Ba-
llesteros provén desa tradición, desa estraña tradición dos que 
manteñen unha ligazón coas fontes, coas materias primorosas 
que atravesan cada substancia.

Esta tradición que busca as súas raíces na nadería, no aban-
dono, na reticencia a dicir “si, acepto”, e da que tamén for-
marían parte contradituadores como Bartebly (“sir, I would 
prefer not to”), insírese nesa corrente mistérica de autores aos 
que Deleuze referiu nalgún intre como os que nunca trai-
zoaron a Senda, ou que nunca traizoaron (pensamos nós) o 
Aión (Αἰών), o Caos primario, primordial. Son os autores que 
non teñen medo a mirar directamente o centro abisal e que 
por iso manteñen os ollos ergueitos, coma epoptae gregos, no 
transo iniciático que os leva ao fondo do labirinto. Autores 
que saben que hai un baleiro, un nihil, unha in-significancia 
(polo menos para nós, humanos, nun nivel conceptual; como 
indicara Adorno) que nos é preciso encarar se queremos re-
situarnos neste mundo e atopar un espazo no que o sentido 
deveña claro. La folie du jour, a loucura do día, do diúrno, do 
luminoso, é outro dos libros de Blanchot3. Iso é! A loucura 
da luz; naquel abismo primario habita unha loucura lumino-
sa, unha folie polo visible, polo evidenciable, pola presenza. A 
loucura ausente da luz, na súa plena presenza.

Neste libro que agora introducimos hai moito de filosofía, 
moito de ética, e moito —moitísimo— de literatura. Pero 

3 Maurice Blanchot. La folie du jour. Gallimard, Paris, 2002.
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sobre todo hai (veredes) uns ollos que miran no fondo, que 
esculcan, que analizan. Ollos que abren portas para alén do 
cotián. Ollos órficos, os de Anxo Rei Ballesteros.

&

É singular que esteamos a falar de baleiramento, de nada, de 
morte, e que ao mesmo tempo este libro sexa unha obra iné-
dita do propio Anxo, atopada anos despois de el morrer. Dal-
gún xeito poderiamos pensar que foi un acto máxico, medio 
meigo, do bruxo Ballesteros, preparado dun xeito proceloso e 
sibilino por el, ou tamén podemos pensar que —nese abismo 
de luz, nese espazo de indefinicións que é a Literatura— hai 
como unha estraña forza a guiar os movementos dos iniciados 
no seu culto, e a aparición deste libro sexa outro deses xogos 
cos que o orixinario nos ten suspensos no seu acontecemento. 
Se optamos pola segunda opción é ben certo que a Literatu-
ra é ela a responsable de todo o que sucede; e se seguimos esa 
liña de pensamento estamos a concordar, sen sabelo, coa tese 
enunciada por Anxo neste libro: a Literatura sería, polo tanto, 
“a reiterada e soberana manifestación dunha linguaxe orixi-
naria (…) que, precisamente por selo, esixe ser pensada como 
algo diferente e anterior a toda «verdade» e a toda «mentira»”4. 
Obviamente nós non podemos ser senón servos dela, ou en 
todo caso os eternos re-presenciadores da súa fundación sen 
fin. Participar do seu pathos, do seu xogo. E xogar con ela.

Presenza dunha Ausencia (Sobre Maurice Blanchot), é un 
proceso de escrita non finalizado por Anxo Rei Ballesteros. 
Atopouno entre os seus papeis a súa primeira esposa, Maribel, 
como un documento no que Anxo levaba traballando de fa-
cía tempo, e no que tiña aplicado un esforzo grande. Era, éo, 
un libro filosófico (no senso máis extenso do termo) que toma 

4 Vid. Páx. 21.

como base para o seu abalar unha obra específica de Maurice 
Blanchot, autor francés de ensaio e novela, coñecido pola súa 
singularidade tanto escritural como existencial; del non hai 
foto ningunha, sempre rexeitou toda presenza pública no eido 
literario, cultural, social, político ou ter relación con quen fora 
que tivera interese nel. Ese libro é L’espace littéraire (“O Espazo 
Literario”), unha das consideradas obras maiores de Blanchot; 
texto a cabalo entre a filosofía, a crítica literaria e unha estraña 
peregrinación por mares interiores, por mares abisais, polos 
mares que van do Hades a Ítaca. Un texto no que o celme 
analítico versa sobre “literatura”: Que é literatura? En que con-
siste a dimensión literaria? Como vivencia o ser humano esa 
dimensión? En que misteriosos mares se move esta? Anxo usa 
este magnífico texto de Maurice Blanchot para el mesmo facer 
un decurso persoal polo lado íntimo das sombras, polo espazo 
literario que o conformou a el, narrador e ensaísta sempre in-
dependente, sempre libre.

Sabemos que deixou a súa escrita antes de comezar Tempo 
e vinganza5, e que estaba medio desordenado, e escrito a man 
polo propio Anxo. En canto foi atopado o manuscrito, Chus 
Armada, compañeira dos seus derradeiros anos, adicouse con 
cariño a transcribilo e a intentar darlle unha forma final, dado 
que había follas soltas e houbo que atoparlle un sentido. En 
canto chegou a nós, o manuscrito tiña páxinas sen ubicar, 
fragmentos dispersos aquí e acolá, notas que referían cousas 
que non se atopaban en ningures. Axudados por Chus, e pola 
voz tranquila de Manuel Castelao, comezamos a enxergar o 
manuscrito de novo, a darlle un xeito, a darlle unha forma, 
unha nova feitura. Tras un ano de lectura e relectura, de con-
trastar o transcrito co manuscrito orixinal e de constantes co-
rreccións, finalmente acadamos un punto de estabilidade: o 
libro que hoxe tes entre as túas mans. 

5 Anxo Rei Ballesteros. Tempo e Vinganza. Galaxia, Vigo, 2003.
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É un texto complexo, difícil, un texto que require pararse 
e ler, no sentido en que Anxo o enuncia nalgún punto: “O 
libro rexeita así mesmo o «eu» do lector que, abríndose cara á 
nocturna fascinación da morte, tería que morrer como persoa 
determinada e transformarse nun «el» común e impersoal”6. 
É un texto que pide alteridade, radical alteridade; que nos 
pide des-aparecer nel. Un texto no envés do autobiográfico. 
E iso foi o que nos fixo entender que non estabamos ante un 
libro calquera, senón que este era case un testamento. Quen 
coñeza a obra de Anxo sabe da singularidade da súa escri-
ta, da súa independencia de criterio e forma, e sobre todo da 
intransixencia coa que estimula o pensamento, sempre máis 
alá (como recordaba Manuel Antonio), sen compracencias de 
ningún tipo. Quen coñeza a súa obra sabe que nel habita un 
pulo heterodoxo e negativo, no sentido de contradiscursivo, no 
senso de non hexemonista, e saberá xa que logo que hai, en 
todo momento, unha reflexión que o subxace todo: a voz de 
Anxo non é inocente, ela coñece, e pregúntase por que coñe-
ce. É unha voz, por momentos, luciférica, rebelde, anárquica. 
Unha voz libertadora, e tamén libertaria. E iso é tal vez o 
grande mérito deste libro: que hai unha presenza de ánimo 
anárquica (an-arché, ἀν-ἀρχή) na constante interrogación 
pola orixe (arché, ἀρχή). É dicir: Como conciliamos a libre 
presenza coa infinda ausencia? Talvez esa é a clave que permea 
toda esta obra.

&

O texto chegou a nós, como dixemos, manuscrito, con co-
rreccións, con notas e citas nas marxes. Como editores qui-
xemos, por unha banda, posibilitar aos lectores unha achega 
arqueolóxica ao texto, conservando o seu carácter inacabado, 

6 Vid. Páx. 34.

que se transloce a través dunha escrita fluída, non sempre de-
purada, mais forte e vital, polo que en ocasións se encontrarán 
determinados usos de aspas, maiúsculas, etc., cuxo criterio 
non sempre será doado de comprender, non sendo que o lector 
se deixe arrastrar no propio río discursivo, no acto mesmo da 
escrita que emana da pluma do autor. Por outra banda quixe-
mos conservar tamén o seu estilo singular, por veces difícil de 
encaixar na norma gráfica oficial do momento, limitándonos 
a corrixir grallas evidentes debidas á inmediatez do proceso 
escritural, aceptando en ocasións usos non admitidos pola 
norma por consideralos característicos da linguaxe do escritor. 

Engadimos ao final un conxunto de notas editoriais nas que 
se expande a información que o propio Anxo deixa ás veces 
escrita de xeito impreciso, para darlle ao lector vieiros de in-
dagación que no manuscrito orixinal están bosquexados mais 
non rematados (tratándose, como se trata, dun manuscrito sen 
finalizar, en proceso); estas mesmas notas incorporan biblio-
grafías para que os lectores poidan seguir a súa investigación 
persoal, así como introducen tamén aquelas anotacións que 
o propio Anxo deixou tracexadas nas marxes, nos espazos en 
branco ou a modo de notas a pé de páxina. Utilizamos ta-
mén os corchetes, ao longo do texto, para incluír algunha pa-
labra cuxa omisión semella non ser intencionada no orixinal, 
dificultando a fluidez e comprensión da lectura. Finalmente 
incluímos un tríptico de fotografías de Juan Carlos Navarro, 
amigo íntimo do Anxo, pertencentes a unha triloxía (Triloxía 
para Anxo Rei Ballesteros, 2012) que fixo especificamente para 
este escrito. Tamén adxuntamos unhas reproducións das catro 
primeiras páxinas do manuscrito orixinal, a xeito de cortesía 
para que os lectores poidan achegarse filialmente ao xesto es-
critural, grafolóxico de Rei Ballesteros. 

Polo demais, só resta dicir que estamos en gratitude con 
Chus Armada, polo seu incesante apoio, pola súa infinda gra-



16g h17

titude; con Manuel Castelao, pola atenta, tranquila e animosa 
lectura, ademais de por apoiarnos constantemente no proceso 
de elaboración deste libro; con Paulo Rei Ballesteros (�2013), 
irmán de Anxo, con quen tivemos oportunidade de conversar 
pouco antes da súa morte e matizar puntos que estaban na 
escrita de Anxo, e que nos resultaran difíciles de comprender; 
con Maribel Soto, por cedernos o manuscrito orixinal de Anxo 
e permitirnos incluír algunhas das súas páxinas nesta edición; 
con Juan Carlos Navarro, pola constante confabulación crea-
tiva, e polas súas marabillosas fotos que alumean o tríptico 
contido no interior; con Manuel Vilariño, por emocionarse, 
coma nós, no proxecto de elaboración deste libro, e por ceder 
amigablemente unha fotografía súa para florecer na cuberta 
do volume; con Juan Gallego, por estimular criticamente a 
edición do escrito e por deseñar unha cuberta tan fermosa; 
con Carlos Lema, quen foi unha das primeiras persoas en ler 
o ensaio, e quen proxectou esa forza de ánimo que axuda sem-
pre a continuar no traballo; e con Arturo Casas, quen tamén 
leu o manuscrito, e grazas a quen o noso proceso de edición e 
comprensión chegou a niveis moi profundos. 

Tamén quixéramos dar grazas a moitísima máis xente, a 
moitos que seguro omitimos, pero que están aí, en nós. Pero 
sobre todo, hai alguén a quen lle queremos dar grazas, o noso 
cordial e amistoso agradecemento, e non podería ser outro que 
o propio Anxo Rei Ballesteros, a quen —no persoal, cando 
vivía— tratamos, e co que tantas conversas mantivemos. A el, 
alí onde estea, grazas. Et lux perpetua luceat ei.

Rianxo, xuño 2013

Presenza dunha ausencia

Sobre Maurice Blanchot
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«Alí, por medo a que ela desfalecese, e an-
sioso de vela, volveu o namorado os ollos, 
e no acto caeu ela de novo no abismo e ex-
tendendo el os brazos e esforzándose por 
ser abrazado e por abrazar, non agarra o 
desventurado outra cousa que o ar que se 
lle escapa, e ao morrer xa por segunda vez 
non proferiu ela queixa algunha de Orfeo, 
seu esposo, pois: de que se ía queixar senón 
de que a tivese amado?»

Publio Ovidio Nasón, 
Metamorfoses - x - 56/61
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Ser e Nada serían dúas distintas palabras para aludirmos 
ó mesmo: á ausencia de toda determinación e, daquela, 
ese resto ou ese exceso que transcende e supera calquera 

significado concreto, de-terminado ou definido.
Para Maurice Blanchot (e, con lixeiros matices, para Pierre 

Klossowski e para Michel Foucault) a Literatura sería —so-
bre todo e moi particularmente a partir do século xix— ese 
murmurio da linguaxe ou ese Dicir intransitivo e intermi-
nable —ese susurro do Ser— que di Nada ou nada di; que 
aniquila todo algo (comunicar algo) definible, limitado ou 
de-terminado.

Constituiría, pois, a Literatura (distintamente da Ciencia 
ou da Filosofía; ou de toda onto-teoloxía1) a reiterada e sobera-
na manifestación dunha linguaxe orixinaria (esta palabra tan 
cara a Blanchot, influído, como é sabido, polo surrealismo, 
pero tamén por Hegel e por Heidegger; como así mesmo por 
Nietzche, Hölderlin, Kafka, Rilke, Mallarmé, etc.) que, preci-
samente por selo, esixe ser pensada como algo diferente e ante-
rior a toda “verdade” e a toda “mentira” clara e distintamente 
concibibles (conceptuables) e definibles.
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Esa “Orixe” sería entón, por así dicilo, a condición anterior 
e a priori da ulterior oposición entre verdade e mentira, como 
igualmente a aquela outra que, no eido particular da ética, as 
sociedades adoitan establecer entre o “mal” e o “ben”.

O Ser —o verdadeiro tema da literatura— presentaríasenos 
daquela baixo a forma do extralimitado, o desmesurado ou o 
inmenso: aquilo que, na súa indeterminación, ultrapasa todo 
termo ou todo límite. O imposible, o humanamente inasumi-
ble; aquilo inmanexable e indómito que, como a morte propia, 
a miña conciencia individual non logrará xamais domesticar 
nin dominar, é dicir, transformalo en concepto socialmente 
utilizable.

A Literatura non sería xa que logo propiamente o inefable, 
ou o que se soe entender por tal, senón algo máis contraditorio 
e paradoxal: a linguaxe na súa máxima pureza e nueza, a es-
critura como repetida transgresión de todo significado e todo 
saber. Escritura do afora, que transforma en linguaxe o que 
non se sabe, o que nunca se poderá saber e que institúe nese 
non-saber o seu propio ser. Words, words, words2.

Se Ser é Infinitude e Indeterminación deberiamos daquela 
recordar esta evidencia: ser algo (ou alguén) concreto consis-
te precisamente en ser algo determinado, i.e. un ente finito e 
definido.

De aí ese conflito —ó que se refire Blanchot no seu ensaio 
L’Espace littéraire3— entre  o que el chama o libro, por unha 
banda, e o que, pola outra, denomina a obra.

orixe e comezo. libro e obra

Infinito sería aquilo que carece tanto de principio como de 
fin. Nin empezou nunca nin dá acabado nunca. Seméllame 
non interpretar mal o pensamento de Blanchot se digo que, 
para el, a Orixe non comezou nunca, senón que é sempre re-
petidamente anterior a todo comezo. O libro, sen embargo, 
—todo libro— ten comezo e remate, resulta ser un obxecto 
limitado, comeza na páxina primeira e conclúe na derradeira.

A “obra”, inconclusa e sen comezo, e mailo libro —ese 
obxecto determinado e limitado— non poderían, daquela, 
coincidir xamais. Para o escritor a obra é xa sempre anterior 
e sempre aínda posterior a calquera libro determinado (o pri-
meiro, o segundo, o terceiro) que el escriba. De maneira simi-
lar a como a Literatura (o interminable espazo do Ser Inde-
terminado e Infinito) é sempre asemade anterior e posterior a 
calquera novela ou poema concretos.

A Orixe é xa sempre e dende sempre repetición. Non co-
meza nunca nin se acaba nunca. A persoa que padece o que 
os psicólogos chaman un complexo (este é o exemplo que o 
propio Blanchot ofrece no seu libro O espazo literario) non o 
experimenta nunca por primeira vez, senón xa sempre como 
reiteración dunha determinada forma de comportamento ou 
de conduta. Se a obra é o Indeterminado Interminable, o libro 
implica, paradoxalmente, para o escritor, a determinación ou 
a decisión (que xorde dende a angustia) de conferirlle máxima 
determinación ó informe e indeterminado.

Para Blanchot (como para Mallarmé) o signo escrito, a pa-
labra, ocupa o lugar da cousa desaparecida ou ausente de xeito 
similar a como o nome dunha persoa inscrito sobre a lápida 
da súa tumba sinala a oquedade, o baleiro da súa defunción, 
a non-presenza. Outro tanto sucede coas imaxes e coa fasci-
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nación que exercen sobre nós. O noso cadáver recente, aínda 
fresco, é a imaxe máis fiel do noso ser definitivamente ausen-
tado.

Ese cadáver en perfecto estado de conservación —aínda 
non totalmente desfigurado nin descomposto— resulta ser, 
por unha banda, un documento histórico (o signo ou a pre-
senza visible de algo non presente) e, pola outra, constitúe a 
máis axeitada metáfora da Escritura. Máis aínda: atrevería-
me a dicir que, para Blanchot, ese simulacro, ese inquietante 
parecido, ese cadáver, representa a esencia mesma do que el 
entende por Literatura tal e como esta se configuraría a par-
tir, por exemplo, de Hölderlin e Mallarmé, pero tamén, de 
lle facermos caso a Michel Foucault (tan blanchotiano neste 
aspecto), a partir de libros como A tentación de San Antonio4 
de Gustave Flaubert.

Non hai logo relación directa entre vida (a experiencia per-
soal do autor) e a escritura, senón, máis ben, todo o contrario: 
se a obra é, como xa dixéramos, ó mesmo tempo anterior e 
posterior ó libro (de cada libro particular), esa anteriorida-
de e esa posterioridade (a Orixe como repetición) esixirían 
o eclipsamento, a ausencia ou a non-presenza do ego ou da 
persoa do escritor, e, no límite, a súa desaparición definitiva, é 
dicir, a súa morte: esa inmersión extática no desmesurado e no 
infinito. A súa perdición.

a biblioteca universal

Se é verdade que, para Blanchot, a linguaxe ten prevalencia 
ontolóxica sobre calquera outra forma humana de comunica-
ción (o xesto ou a mirada, por exemplo), tamén o é que, para 
el, esa linguaxe é concibida ante todo e fundamentalmente 

como escritura ou como linguaxe escrita. Linguaxe, pois, 
como documento e como memoria, como re-presentación no 
tempo, a través do libro, da súa propia ausencia.

O indeterminado murmurio que emerxe das innumerables 
e diversas obras —ese babélico zumbido— que, entre todas, 
compoñen o que ben poderiamos chamar A Biblioteca Uni-
versal, constituiría para o autor de O espazo literario (e de tan-
tas novelas soberanamente herméticas ou case indescifrables), 
a esencia orixinaria da Literatura; esencia anónima e imper-
soal, pois resultaría ser común ós distintos autores e ós distin-
tos libros xa escritos e aínda por escribir. Cada libro concreto, 
tal novela ou tal poema (Blanchot nega a diferenza entre os 
xéneros) esfórzase por darlle forma definida a ese balbordo in-
forme e indefinido. Pero na medida en que o libro, despois de 
ter sido escrito, pasa, de por vez, a formar parte da Biblioteca 
Universal, volve ser reabsorbido polo indeterminado murmu-
rio do Ser.

A Biblioteca é xa sempre simultaneamente anterior e poste-
rior a cada libro particular.

Caberíanos pensar que —polo menos en certo modo— a 
Literatura vén ser para Blanchot historia de si mesma.

A Literatura entendida como historia da Literatura (da es-
critura), como re-flexión, reflexo ou imaxe de si mesma: a repe-
tida presenza, en cada libro, da súa propia ausencia orixinaria. 
Escritura de aparicións; linguaxe de pantasmas ou de espectros 
na exacta medida en que o espírito ou espectro dun defunto 
vén ser paradoxalmente a materialización ou a presentificación 
dunha ausencia; o signo de alguén que, sen estar presente (sen 
estar vivo), tórnase, sen embargo, visible ou re-preséntase.

Cada libro sería entón produto de tódolos libros anteriores 
e, asemade, produtor ou pre-texto dos libros posteriores (lec-
turas, comentarios…)
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Os libros posteriormente escritos producirían ou, retros-
pectivamente, reproducirían o libro precedente e viceversa. O 
libro anterior reproduciría, de forma anticipada, os ulteriores.

Para Maurice Blanchot a Orixe non remite a ningunha 
presenza delimitada e concreta da cal a escritura —a linguaxe 
escrita— constituiría algo así como un reflexo ou un eco de-
rivado e posterior. Ben ó contrario, para el, a Orixe é xa, en 
por si, ausencia orixinaria, murmurio interminable, zumbido 
indeterminado e infinito, ou, por dicilo dun xeito máis hei-
deggeriano, diferenza ontolóxica entre Ser e entes: un bisbeo, 
un rumor (a Literatura) que nada determinado significa e que 
non chega a identificarse nunca con ningún libro determina-
do: ese exceso ou ese resto que supera e ultrapasa calquera 
significación.

Para Blanchot, o libro non consiste na acertada tradución 
á linguaxe humana dunha suposta escritura xenuína ou natu-
ral: a que, noutros tempos, se supuña que contiña o chamado 
Libro da Natureza, libro que o escritor debería esforzarse por 
descifrar. Tampouco é o privilexiado espazo onde resoaría a 
linguaxe dos deuses. Nin sequera (xa non) a linguaxe dun deus 
morto ou da morte (ausencia) de Deus. Tampouco é, sen máis, 
a palabra mesurada e xusta (“humanista”) que o home dirixe 
ó home. Como así mesmo tampouco se trata de facer vibrar, 
a través das páxinas do libro, ningún silencio místico ou ine-
fable, moi ó contrario: se a Literatura é o Ser da linguaxe e a 
linguaxe do Ser, se verdadeiramente é, ante todo, escritura e 
biblioteca, nada máis oposto a un silencio despoxado de pa-
labra que a libresca palabrería que, de forma diferente, mono-
tonamente se repite en cada obra literaria ou que se pretende 
tal. A escritura non sería pois nin propiamente silencio, nin 
tampouco “fala” no senso máis común e habitual desta expre-
sión, é dicir, palabra humana (humana-demasiado humana) 

que quere significar, comunicar ou dar a entender algo preciso 
e determinado. Palabra que se necesita e se precisa, palabra 
utilizable e útil, palabra-ferramenta que se usa e se emprega 
para algo, intimamente vinculada (se non interpretamos mal a 
Blanchot) co utilitarismo, o uso e maila usura.

Non, a escritura non sería nin esta fala comunicativa e fun-
cional, nin aquel silencio “místico” que remitiría ou preten-
dería remitir a algunha escura instancia superior ou transcen-
dente.

A Literatura, a escrita —no seu estatuto contraditorio e pa-
radoxal— sería máis ben palabra sacrificial e sacrificada. Pa-
labra xenerosamente, inutilmente sacrificada; soberana, pala-
bra soberana que non quere servir nin serve socialmente para 
nada. 

Palabra rescatada ou liberada (mediante a destrución e o 
sacrificio) de toda posible utilidade; tan afastada dos homes 
como igualmente dos deuses idos ou desaparecidos, a Lite-
ratura —e cada obra literaria— implicaría entón a negación 
ou destrución do mundo, é dicir, de todo aquilo que conserva 
para o home algunha utilidade, algún significado ou algún 
sentido; algún valor de cambio ou de uso.

Nos tempos modernos a Literatura sería, para Maurice 
Blanchot, unha actividade tan ineficaz como inxustificable. E, 
nun mundo historicamente baseado na Produción, no Traba-
llo e no Proxecto (e no Diñeiro) o poeta, o propio escritor é (e 
debe ser) igual cá súa obra, totalmente innecesario, “gratuíto” 
e inxustificable. Se a obra é a destrución do mundo, o escritor, 
ó constituírse como tal, elimínase ou bórrase a si mesmo como 
elemento ou parte do mundo, o único mundo que hai: de aí a 
súa privilexiada relación coa morte.

De que nos falan, pois, as obras literarias, os libros? Res-
posta: segundo Blanchot-Foucault5, os libros falarían esencial-
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mente de Literatura. De xeito parecido a como, no eido das 
artes plásticas, a partir, por exemplo, de Manet (“Olympia”, 
“Xantar sobre a herba”6) os cadros, os diversos cadros, nos fa-
larían esencialmente de Pintura. A mesma relación que, se-
gundo Foucault, se establece entre Flaubert (A Tentación de 
San Antonio) e a Biblioteca Universal podería igualmente esta-
blecerse entre Manet e o Museo; o Museo Universal.

Pero, a Literatura? De que nos fala? Pois ben, de nada exte-
rior nin distinto de si mesma (como tampouco a Pintura). A 
Literatura fundamentaríase exclusivamente en si mesma. Ou 
tamén: fundaméntase a si mesma en si mesma. O cal equivale 
máis ou menos a dicir que a Literatura carece de todo fun-
damento minimamente sólido ou lexítimo: nin o Home, nin 
Deus, nin a Natureza.

O cal preséntalle ó escritor un problema engadido e de nada 
fácil solución: Como estar seguro, como saber se a propia obra 
é boa ou mala, fracasada ou exitosa? Como saber se o propio 
libro (o que el mesmo escribiu) é unha fiel imaxe da Orixe ou 
non o é?

a imaxe Fascinante7

Se quixéramos ser precisos, non deberiamos dicir: “A Lite-
ratura é a linguaxe do Ser”, senón estoutro ben distinto: “A 
Literatura é, ela mesma, o Ser baixo a forma dunha escritura 
non conceptual ou non significativa” (e anterior, por tanto, a 
toda “verdade” e a toda “mentira” determinadas).

Que nos di a obra literaria? Na opinión de Blanchot limí-
tase sinxelamente a dicir que ela (a obra) é; que ela é e mais 
nada. Ausencia de mundo, manifestación do mundo como au-

sencia, a obra, na súa inutilidade fulgurante, transcende, igual 
ca os deuses de antano, o mundo da Produción e o Traballo, 
e debemos, por tanto, situala máis alá do tempo e do espazo 
históricos; nun lugar distinto e nun tempo diferente. 

Esa linguaxe (esa escritura) impersoal e anónima que nin-
guén fala, que a ninguén fala e que repetidamente di o nada 
ou nada di; esa linguaxe que nada significa, en ben pouco 
se distingue dunha linguaxe imaxinaria, de maneira que, en 
cada obra concreta, en cada libro, verificaríase a transforma-
ción da lingua (o pensamento, o discurso) en imaxe, en muda 
imaxe fascinante.

Cadáver recente: semellanza última entre o finito e o infi-
nito: parecido entre presenza e ausencia; entre a ausencia in-
finita da morte —a inmensidade opaca e invisible do Ser ou 
do nada— e a presenza visible e material dun corpo morto. 
Nitidamente delimitado e definido.

Ó traveso desa imaxe fascinante, que non podemos deixar 
de contemplar, e que establece con nós un contacto a distancia 
tan terrorífico como, así mesmo, engaiolante, maniféstasenos, 
fítanos o nada; óllanos en fite a neutra indiferenza dun ser sen 
límites, ausencia vertixinosa e infinita.

Desaparecermos no boquexo ameazante dese abismo é, por 
un lado, o que máis tememos, dado que somos suxeitos deli-
mitados e finitos; pero é tamén, polo outro, o que máis escu-
ramente desexamos: superar os nosos propios límites cara ó 
inacadable horizonte dun Ser sen comezo nin fin: afirmación 
e negación ó mesmo tempo da nosa aferrollante finitude.

A nai sería para o meniño, segundo Blanchot, o primeiro 
modelo ou paradigma da imaxe fascinante. E creo non mal 
interpretar ou forzar en demasía o pensamento de Blanchot se 
aventuro, pola miña conta, esta afirmación: a nai é para o ca-
tivo esa imaxe ou esa forma luminosamente cegadora a través 
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da cal se lle re-vela (vélaselle e desvélaselle) a mater primordial 
e orixinaria, i.e., a fulguración dunha materia (hylé 8) infinda e 
liberada, na súa indeterminación, da fixeza limitadora de cal-
quera posible forma; de calquera forma definida ou definitiva.

A imaxe fascinante (a que nos ofrece o libro) xorde, como xa 
dixemos, baixo o modo de negación ou ausentación da reali-
dade: ausencia de mundo. E, sen embargo, esa imaxe debe ser 
realizada, ese libro debe ser realmente escrito, constituíndose 
así nun obxecto máis desa realidade ou dese mundo que el 
(o cadro, a escultura, o poema) nega. Deberá, pois, situarse 
nun espazo que estea ó mesmo no mundo e fóra del: nun es-
pazo que lle permita estar á obra de arte presente e ausente 
ó mesmo tempo. E ese espazo non ha ser outro senón, para 
o libro, como xa dixemos, a Biblioteca Universal (que tanto 
seduciu a Borges) e para a obra de arte —pintura ou escultu-
ra— o Museo. (Algo similar sucedería coa música na medida 
en que esta se transmite mediante algunha forma de escritura: 
sexa a discografía —a Discoteca Universal— ou a partitura: 
a Biblioteca). Pero o museo que máis lle interesa a Blanchot é 
aquel que, nun dos seus ensaios máis brillantes —Psychologie 
de l´art9—, André Malraux chamou, no seu día, “O Museo 
Imaxinario”10. Trátase da reprodución industrial (mediante o 
disco, a fotografía, etc.) da obra de arte, asunto este que tamén 
ocupara, no seu momento, como é sabido, a Walter Benja-
min11. Neste inmenso museo da moderna época industrial, 
as obras amoréanse, indistintamente mesturadas as unhas, as 
antigas, e as modernas, separadas das circunstancias concretas 
en que foron creadas —tal civilización, tal época histórica, tal 
espazo determinado— e cohabitando así nun tempo e nun 
espazo abstractos (O Museo Imaxinario) que resultarían ser 
indiferentes, os mesmos para todos eles. De tal xeito que cada 
imaxe, cada estatua, cada obra —e, tratándose de Literatura, 

cada libro—, reduciríase simplemente a ser —a constituír— 
un “Momento” (un certo momento determinado) dun proceso 
anónimo, impersoal, infinito, sen comezo nin remate, que as 
atravesaría indiferentemente a todas por igual e que se cha-
maría Pintura, Escultura, Literatura ou, en xeral e aínda máis 
abstractamente, Arte.

Decátome que acabo de escribir, entre parénteses, “un certo 
momento determinado” e coido que esta frase debe ser corrixi-
da ou polo menos matizada de inmediato. Pois ese momento 
certo e determinado que representaría cada obra dentro dese 
proceso interminable, sen principio nin fin, que é a Arte ou 
a Literatura con ele maiúsculo, resultaría ser, asemade ou ó 
mesmo tempo —ou nun tempo que é indiferenciadamente o 
mesmo para ámbalas dúas cousas—, incerto e indeterminado.

Deteñámonos un cacho sobre isto.
A Literatura, sexa o que ela for, pois carecemos dun concep-

to que poida definila claramente, nunca chega a identificarse, 
de forma permanente e fixa, con ningún dos variados e múl-
tiples volumes que integran o conxunto da Biblioteca. Nunca 
poderiamos estar definitivamente seguros de que tal poema 
é en verdade, para sempre e dunha vez por todas, unha obra 
maxistral. Tódalas obras (no espazo da Biblioteca Universal 
ou do Museo) inflúen as unhas sobre as outras, relaciónanse 
entre elas, e viven, por así dicilo, nunha metamorfose perpetua 
ou nun inestable estado de perpetua transformación. Unha 
obra posterior —que pasase a formar parte da Biblioteca— 
podería chegar retrospectivamente a facer mudar en boa ou 
excelente —unha anticipación xenial— a calquera outra ou 
a calquera outras anteriores e que, ata aquel momento, viñe-
ran sendo consideradas mediocres ou de inferior categoría. E 
viceversa: a transmutar en mediocres a outras que, ata aquel 
momento, viñeran gozando do máximo prestixio.
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Dada esta repercusión incesante dunhas obras sobre as ou-
tras, as futuras sobre as pasadas, as pasadas sobre as futuras 
(danza dionisíaca, metamorfose inacabable), o Museo (ou a 
Biblioteca) sería entón, máis alá de calquera autor particular, o 
verdadeiro creador; o verdadeiro artista anónimo.

Pero isto non deixa de suscitar —dende a miña perspec-
tiva–, e creo que tamén dende a do propio Blanchot, certas 
preguntas de nada fácil contestación. Se non dispoñemos dun 
concepto estable ou minimamente seguro do que poida ser 
a Literatura (ese proceso sempre aberto e, daquela, indeter-
minado e infinito), daquela tampouco poderiamos dispoñer 
de ningún criterio fiable que nos permita diferenciar entre o 
que se viña tradicionalmente considerando unha obra mestra, 
ou culturalmente relevante, e unha obra menor, culturalmente 
prescindible ou mesmo de calidade ínfima.

E isto parece contradicir, como mínimo, a noción tradicio-
nal do que se entendía por Biblioteca ou por Museo: eses tem-
plos sagrados da cultura afastados do mundo da vida cotiá. 
O Museo estaba pensado para preservar e para conservar no 
tempo as obras importantes ou as grandes obras, é dicir, non 
todas nin calquera, senón exclusivamente aquelas máis salien-
tables e ás que se lles atribuía unha especial significación ou 
relevancia na evolución ou no proceso histórico das diversas 
artes. Non tódalas obras, tódolos libros, polo simple feito de 
existir merecían entrar a formar parte dese vasto espazo que é 
—ou que era— a Biblioteca ou o Museo. Espazo todo o vasto 
ou amplo que se queira, pero que, pola súa propia definición, 
deberiamos concibilo como cerrado e limitado.

¿Debemos atribuírlle, de entrada, o mesmo valor á redac-
ción escolar dun cativo de seis anos ou ó debuxo dun meniño 
de tres, que a un cadro de Goya ou de Paul Klee ou a un poe-
ma de René Char ou a O Proceso12 de Franz Kafka? Todas elas, 

unha vez realizadas, dende as máis banais ás máis xeniais, son 
igualmente obras. Deberían entrar todas elas, sen excepción, a 
formar parte da Biblioteca ou do Museo?

A Biblioteca é un arquivo, un almacén ou depósito de do-
cumentos; o depósito onde se acumula a memoria literaria (es-
crita) universal. De tal xeito que, tan só aquelas obras memo-
rables ou consideradas tales deberían ser incluídas nese grande 
depósito. Pero esa memoria é, ou tería que ser, necesariamente 
selectiva; pois se tódalas obras fosen igualmente memorables, 
ningunha delas o sería ou todas deixarían de selo. E, daquela, 
tanto a Biblioteca Fantástica como o Museo Imaxinario, en-
tendidos como depósito ou arquivo da memoria, carecerían 
de sentido.

Noli me legere

A maioría das obras literarias antigas e modernas preten-
dían ou pretenden ser a expresión ou a prolongación por escri-
to do eu do autor, da súa alma ou sensibilidade persoais. Para 
Blanchot sucedería, máis ben, todo o contrario. A creación 
da obra implicaría o eclipsamento, a ausencia ou a morte do 
autor entendido como tal ou cal persoa determinada. Citando 
unha famosa frase de Kafka, para o autor de A Comunidade 
Inconfesable13, escribir, converterse en escritor, consistiría en 
dar realizado a transición que vai do Eu ó El 

14. El escribe. Pero 
este “el” neutro e impersoal non o debemos confundir con 
ningunha posible terceira forma de volver instituír indirecta-
mente, de novo, o “Eu”. Este “El” neutral e indefinido —sen 
calidades, sen atributos que o identifiquen ou o definan— qui-
xera equivaler, máis ben, a un Alguén, ou un Ninguén ou a un 
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Calquera. De maneira que, cando o escritor deixa de escribir, 
cando volve ser unha persoa determinada ou un eu particular, 
daquela, unha distancia infranqueable, unha lonxedade insal-
vable, separaríao, rexeitaríao, excluiríao do libro que el mesmo 
acaba de escribir. Noli me legere15. O autor non pode ler o seu 
propio libro. Non pode apropiarse posteriormente do seu li-
bro, nin sequera recorrendo á ficción de el ser outro, outro ego 
distinto daquel que en verdade é. Se a literatura esixe a morte 
ou a ausencia do ego, entón o ego (o autor) non pode xamais ler 
a súa propia escritura. O escritor xamais poderá identificarse 
con aquilo que o rexeita: descansar, habitar, repousar no libro. 
Nisto consiste a condena da súa errancia. Terá que comezar a 
escribir un novo libro: recomezar, mediante un segundo, un 
terceiro, un cuarto libro, a súa obra. Pero, se esta remata, can-
do o escritor morre, tampouco lle será dado ler (apoderarse do 
suposto significado ou do sentido) despois de morto, dunha 
obra que infinitamente o excede e o supera16.

Deixando á parte ó autor, poderiamos agora preguntármo-
nos: el que sucede co lector?

Se o escritor é un “el” que rexeita o seu propio Eu, daquela 
a obra literaria deberá ter que rexeitar tamén esa outra forma 
de instituír o eu (o eu delimitado e substancial, é dicir, non 
o simple pronome persoal, senón a persoa real) que vén ser o 
Ti  (igualmente entendido como persoa real e non como sim-
ple pronome gramatical). O libro rexeita así mesmo o “eu” do 
lector que, abríndose cara á nocturna fascinación da morte, te-
ría que morrer como persoa determinada e transformarse nun 
“el” común e impersoal.

É sabido que, no decorrer do tempo, un texto escrito pode 
suscitar diversas e sucesivas interpretacións: algunhas máis in-
telixentes e profundas; outras máis superficiais. Pois ben, au-
sente do seu propio Eu, transmutado e perdido na impersoal 

neutralidade do el, o lector alcanzaría tódalas posibles inter-
pretacións da obra, é dicir, ningunha lectura de-terminada. O 
que quere dicir que nunca podería terminar ou acabar de ler a 
obra. Noli me legere.

le-se. mórre-se

Para Heidegger este “se”, este “un” indefinido e anónimo 
(un le, un escribe) —que el, en Sein und Zeit17 chama, na súa 
lingua, Mann18— constituiría a máxima expresión da inau-
tenticidade ou da impropiedade do Dasein19.

O individuo determinado e auténtico, que se abre resolta-
mente cara á morte como a súa posibilidade máis intransferi-
ble e propia, sería a negación máis drástica e potente dese “Se” 
neutro e impersoal. 

Sen embargo, para Blanchot, penso que ese “Se” inauténti-
co é de por vez a máis acentuada expresión do seu contrario, 
a autenticidade, pois supón unha decidida apertura non cara 
a unha morte “propia” —como nalgún momento da súa evo-
lución literaria e existencial desexara o poeta Rilke20— senón 
cara á ausentación da propia persoa que constitúe xustamente 
a aceptación resolta da morte in-persoal. Non a miña morte 
determinada e definida, senón indeterminada (interminable) 
e infinita. Morte como repetición da Orixe, morte que non 
dá empezado nunca e nunca dá rematado: sempre xa infini-
tamente anterior e infinitamente posterior a todo falecemento 
particular. 

Estar morto sería entón estar infinitamente morto; non dar 
acabado de morrer.

 Se a Biblioteca (ou o Museo) representa un espazo sagra-
do (o Templo da Cultura) situado fóra do mundo, daquela as 
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obras (as estatuas, as pinturas, os libros) están presentes —ante 
a nosa ollada— baixo o modo da súa ausencia, da súa distante 
ausencia.

Pero esa exterioridade ou foraneidade, esa estranxeiría con 
respecto ó espazo, profano e mundano, implica tamén unha 
ausencia ou unha estranxeiría con respecto ó tempo. O Tem-
po orixinario da Literatura (ou do que Blanchot entende por 
tal) nunca coincide nin podería coincidir co tempo (linear e 
irreversible, abocado cara ó Futuro) do progreso ou da pro-
gresión histórica, é dicir, que endexamais coincide co tempo 
operativo da iniciativa e do proxecto. Para Blanchot a Orixe é 
repetición, o que se repite sempre; e exclúe, por tanto, calquera 
idea de novidade ou de acontecemento.

O murmurio da Biblioteca, ese rumor, i.e., a Literatura, non 
empeza nin acaba nunca senón que, como toda Repetición, 
resulta ser sempre ó mesmo tempo anterior e posterior a todo 
comezo; infinitamente anterior e posterior a toda obra litera-
ria, incluída, por suposto, aquela —tal papiro, tal pergamiño, 
tal grafismo indescifrable— que poidamos considerar, en de-
terminado momento histórico, a máis antiga.

Para Blanchot a Orixe Intemporal é, para o coñecemento 
humano, algo sempre inalcanzable, algo que sempre se subtrae 
e que resulta ser sempre repetidamente anterior (infinitamente 
anterior) a todo rastro, marca, vestixio, grafismo, documento 
ou escritura que del os homes —os prehistoriadores, os antro-
pólogos, os etnólogos, etc.— poidamos atopar. Con relación 
á Orixe o ser humano encóntrase nunha actitude moi simi-
lar a aquela que o antropólogo Lévi-Strauss describe no seu 
famoso e melancólico libro Tristes Trópicos21. O antropólogo 
occidental atópase sempre co que aínda subsiste ou aínda que-
da: os restos, as ruínas ou os crepusculares estertores daquelas 
comunidades primitivas que a súa nostalxia irrefreable o leva 

a investigar. Eses pobos primitivos —se ten a sorte de os lo-
calizar— nunca se lle manifestarán na pureza intacta da súa 
Orixe; dunha Orixe que representaría o máximo esplendor da 
súa forza creadora. E aínda, se tal cousa chegase a suceder, a 
presenza intrusa do antropólogo alteraría ou corrompería,  ipso 
facto, calquera pureza orixinaria.

O investigador occidental, o fillo da ciencia e máis da téc-
nica, limítase a interpretar, darlles algún sentido e significado, 
ou pretender ler —como se dunha escritura se tratase— eses 
restos ou esas pegadas que se, por un lado, sinalan cara á Orixe 
(á ausencia infinita da Orixe), polo outro, e ó mesmo tempo, 
repetidamente o separan dela.

Os signos, os “documentos” anteriormente descubertos (xa 
coñecidos) non remiten directamente á Noite orixinaria, senón 
a outros signos anteriores (quizais aínda máis remotos, máis 
primitivos, máis arcaicos) que haberán de ser ulteriormente 
descubertos e interpretados nun proceso infindable e nunca 
terminado; pois os signos posteriores (posteriormente lidos) 
repercuten sobre aqueles outros xa lidos ou lidos antes, pro-
ducíndose así unha metamorfose incesante (indeterminación, 
incerteza) do sentido e do significado. Dado que o proceso é 
infinito e o individuo humano dispón dun tempo de vida li-
mitado, unha lectura, unha interpretación cabeata e definitiva 
é imposible. Dado que todos se relacionan reciprocamente os 
uns cos outros, para comprender cabalmente un só signo (ou 
un só libro da Biblioteca), teriamos que coñecer tódolos sig-
nos, tódolos libros, pasados, presentes e futuros, que integran 
a totalidade ou  conxunto da Biblioteca. 

Tarefa esta humanamente irrealizable, non só polo moi 
limitado tempo que pode chegar a durar a vida do escritor 
ou do lector (ou do escritor-lector) senón porque o espazo da 
Biblioteca carece de límites precisos e a palabra “totalidade” 
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resulta, xa que logo, inadecuada: nunca saberemos con exacti-
tude nin cantos nin cales son os volumes que ocupan os andeis. 
En calquera intre algúns que non estaban —ou que estaban 
fóra, que permanecían agochados no esquecemento da memo-
ria cultural— poden provisoriamente ser recordados ou entrar 
e outros que xa estaban dentro ser provisoriamente borrados 
ou esquecidos.

Creo que podemos dicir que, para Blanchot, a Literatura 
convértese en prolongada, interminable reflexión crítica sobre 
si mesma.

Que siGniFica isto?

Unha reflexión é, como todo o mundo sabe, un reflexo, 
un reflexo de algo sobre algo. Poderiamos daquela arriscar-
nos a escribir esta frase que, moi no estilo do pensamento de 
Blanchot, soa a paradoxo: reflexión crítica sobre si mesma, ó 
mesmo tempo —en cada obra, en cada libro— afirmación 
(re-afirmación) e negación (re-negación) de si, a Literatura se-
ría un substituto, un sucedáneo temporal ou unha imaxe de 
si mesma.

Cada libro resulta ser a suma de causa e consecuencia —efec-
to— doutro libro. O libro pode ser reafirmado e confirmado 
por outros escritos despois e que se constituirían en réplicas, 
imaxes ou reflexos del: converténdose retrospectivamente —du-
rante un certo tempo— en obra importante: en obra “clásica” 
ou modélica. Pero igualmente esa obra importante pode ser re-
trospectivamente negada ou desvalorizada (destruída, aniquila-
da) por outro libro posterior a el e que, dalgún xeito, marque 
un fito, unha ruptura —igualmente temporal e provisoria— na 
orientación do gusto literario. E, daquela, a obra considera-

da ata ese momento decisiva ou importante e os libros ante-
riormente escritos e que ela, para constituírse como modelo, 
tivera, de por vez, que desprestixiar ou desautorizar; o espí-
rito deses libros —como o espectro do rei Hamlet— víngase 
a través da nova obra importante que eclipsa e desautoriza á 
obra importante anterior. De tal xeito que cada libro está a 
ocupar substitutoriamente, de forma sucedánea e interina, o 
lugar do libro ausente (a) que el destronou ou expulsou, por 
así dicilo, do lugar da gloria, o prestixio literario ou o poder. 
É pois unha representación ou unha imaxe: o libro (b) é pois o 
reflexo ou a imaxe dun libro ausente (a) que el —o libro b— 
co brillo da súa presenza eclipsou, escureceu ou relegou. Velou. 
Pero ó mesmo tempo está xa a ocupar, de forma insegura e 
transitoria, o lugar dun libro futuro (c) que, actuando como 
vingador de a, o ausentará ou o eclipsará a el: expulsarao cara á 
rexión infernal das sombras; apagarao, escurecerao, ocultarao 
tras dun veo, volverao invisible. Así pois, o libro b é imaxe ou 
presenza do libro a e c ausentes; e é, igualmente, imaxe da súa 
propia escuridade; presenza da súa propia ausencia; visibilida-
de ou visualización da súa propia invisibilidade. Manifesta-
ción da súa propia ocultación, simulación e disimulo, o fulgor 
da súa propia morte.

estar-mal ou o malestar  na cultura

Na Biblioteca escóitase un murmurio; percíbese un rumor 
confuso e indeterminado que nada di. Ese murmurio resulta 
ser audible, pero non visible. Esencia da linguaxe, linguaxe 
esencial, ou, como no caso do poeta Mallarmé, palabra esen-
cial que, na súa infinita ausencia orixinaria, non chega nunca, 
non se alcanza nunca, nunca dá acabado de chegar. Ese ru-
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mor sería entón a música, o remoto son dunha linguaxe que, 
despoxada da función utilitaria, nada significa nin comunica 
nada. Sería máis ben, e por expresalo deste xeito, a condición 
a priori, insignificante e muda de todo signo; a condición a 
priori e misteriosa (do verbo grego mýo: calar22) de todo dicir 
significativo.

Xa o levamos dito: nunca nos atopamos directamente coa 
Orixe; non podemos definila, vela, coñecela: non podemos 
dominala a través da nosa vontade, da nosa conciencia, nin 
do noso intelecto. O único que repetidamente atopamos son 
rastros, signos, unha escritura: unha escritura humana, i.e., 
signos escritos polo home (non inscritos na Natureza nin gra-
fados por Deus), conservados nas páxinas dos libros, memoria 
escrita dos ausentes e dos mortos, palabra diferida, memoria 
testamentaria e escritural, non palabra oral directamente pro-
nunciada pola boca e inseparable, por tanto, do suxeito que 
a asume e a pronuncia, senón palabra escrita e ausentada do 
mundo e que esixe a desaparición ou a morte do suxeito (pala-
bra que o home, é dicir, ningún suxeito determinado, quixera 
poder interpretar e comprender).

Esa palabra escrita (non falada; volveremos máis adian-
te sobre isto) remite a unha Orixe que é sempre, ó mesmo 
tempo, anterior e posterior á existencia de calquera suxeito 
determinado; palabra futura-pasada, pasada-futura que supe-
ra toda presenza e que carece de presente. Nós, homes mo-
dernos (e pos-modernos), só podemos chegar a coñecer, ou, 
máis ben, a imaxinar ou a soñar (ler é soñar cos ollos abertos, 
como dixera moito Michael Foucault23) o pasado  (os mundos 
desaparecidos, os tempos idos, as épocas pretéritas), por máis 
distante ou remoto que este poida ser, a través de documentos 
escritos: unha escritura que nega o noso presente e a nosa pre-
senza física —inseparable da fala oral— en lugares como, por 

citar un par de exemplos, o antigo Exipto ou a antiga Babilo-
nia. Ou a antiga Grecia, etc.

E cando falo de documentos escritos non ignoro que hai 
tamén outro tipo de “documentos” non considerados estrita-
mente escritura: vestixios prehistóricos (pulseiras, torques, pe-
zas de cerámica, as pinturas de Lascaux ou de Altamira, etc.) 
ou ruínas históricas (templos, esculturas, etc.) procedentes das 
antigas civilizacións.

Pero a linguaxe (e, daquela, a Literatura) gozaría dun estatu-
to privilexiado ou dunha primacía ontolóxica sobre calquera ou-
tra forma humana de expresión: a pintura, a arquitectura, etc.

É sabido que para Heidegger “a fala é a casa do Ser”24. Pero, 
para Foucault, que se confesaba, en tantos aspectos, admira-
dor e discípulo de Blanchot, a linguaxe sería “o Ser que lle dá 
ser a tódolos seres”25.

Igualmente Gilles Deleuze, na súa obra sobre Foucault26  
(segundo nos recorda Tomás Abraham no seu libro Os sendei-
ros de Foucault27), acaba concedendo privilexio ontolóxico á 
linguaxe sobre o visible.

sen embarGo…

Sen embargo sucede algo bastante curioso. De igual ma-
neira que o libro era, como xa dixemos, reflexo ou imaxe de 
si mesmo —presenza da súa propia ausencia, ausencia da súa 
propia presenza— algo similar deberá suceder, creo eu, coa 
linguaxe escrita: a cal se converte, de por vez, en reduplicación 
ou imaxe de si mesma.

Os signos —os vestixios, os documentos escritos— re-
flexionando sobre si mesmos xeran novos signos; os documen-
tos “anteriores” serán, de por vez, criticados, cuestionados ou 
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interpretados por outros documentos posteriores que modifi-
carán, rectificarán ou corrixirán o seu significado inicial e da-
rán lugar a que outros signos, de por vez, modifiquen a modi-
ficación que eles incoaron, a modificación que eles significan; 
orixinándose deste xeito unha errancia sen fin, un movemento 
hermenéutico interminable, unha metamorfose incesante, na 
cal os signos posteriores modifican o significado dos anterio-
res (des-dicíndoos ou contra-dicíndoos dende a autoridade da 
Orixe; ou re-dicíndoos de forma diferente), signos que, de por 
vez, serán posteriormente desprazados ou desautorizados por 
outros que se pretenden ser máis verdadeiramente verdadeiros 
e orixinarios, máis achegados á Orixe e, por tanto, asemade, 
anteriores e posteriores. E así ad infinitum.

No límite, esta errancia implicaría a abolición de todo sig-
nificado estable e definido. O signo remite ó signo: convértese 
en reflexo, imaxe ou repetición de si mesmo.

Se os vestixios, os rastros, acenan cara á insignificancia ou a 
non-significación da Orixe, entón debemos deducir que nada 
significan ou que significan nada.

Xa dixemos que, para Blanchot, a Orixe é repetición. Pero 
non repetición dun modelo primordial, mítico ou arcaico (in-
temporal) que se iría actualizando sucesivamente no decorrer 
linear do tempo. Non; non hai un Ser que se repita senón que 
a Repetición é o Ser mesmo. A repetición —coma a imaxe, a 
imaxe fascinante— sería o Ser do non ser. Repítese “algo” que 
está fóra do mundo, fóra do tempo irreversible. Non se trata de 
“algo” que pertenza ou estea localizado noutro mundo —un 
mundo superior ou distinto do único que coñecemos— senón 
da repetición do mundo como ausencia ou como afora.

A repetición implica ó mesmo tempo oposición e identi-
dade entre o antes (o que xa non é) e o despois (o que aínda 
non é). A imaxe sería daquela o que está entre ambas cousas 

—identidade e oposición— como algo diferente, orixinaria-
mente diferente ou distinto delas. Localizada entre o antes e 
o despois, a imaxe non nos remite a ningún tempo presente; a 
ningún presente anterior ou orixinario e do cal ela, a imaxe, 
fose —como unha fotografía— imitación, eco, semellanza 
ou recordo evocador. A imaxe non é en ningún caso unha 
presenza, carece de presente, de xeito parecido a como o re-
trato ou a fotografía (a luminosa grafía) de calquera muller 
ou de calquera home non nos entrega a súa presenza senón 
tan só a súa representación; a re-presentación da súa ausen-
cia; ausencia que é con respecto á foto simultaneamente pa-
sada e futura. (Por certo que a Maurice Blanchot non lle 
gustaba nada deixarse fotografar; só coñecemos unha foto 
del, de cando era novo28). 

Esa ausencia debemos relacionala, naturalmente, coa mor-
te, coa dimensión nocturna da morte e do desexo. A imaxe é 
a visión, a visibilidade, o luminoso destello desa Noite entre-
vista. E se resulta fascinante é porque, a través dela, insinúa-
se, disimúlase a intimidade sagrada da Orixe: a nosa propia 
morte, a nosa propia ausencia infinita; a experiencia turbadora 
de, deixándonos engaiolar pola beleza, sucumbir ó irresistible 
desexo de desaparecer, de morrer para o mundo.

Se, como chega a dicir Goethe, para Fausto “no principio 
era a acción”29 (o traballo, a iniciativa, unha identificación sen 
reservas coas empresas e os negocios do mundo), nós, pola 
nosa conta, poderiamos dicir que, para Maurice Blanchot, 
no principio era a “foto-grafía”, no senso etimolóxico e lite-
ral desta palabra grega: a escritura (a grafía) da luz30: a con-
templación fascinada da linguaxe convertida en imaxe de si 
mesma. Se, para el, a Orixe é repetición e ausencia de mundo, 
ou repetición, nas sucesivas obras literarias, nos sucesivos co-
mezos, do mundo como ausencia, o primeiro co que o home se 
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atopa non é con presenza real ningunha, senón xa de entrada 
e ab initio cunha imaxe ou cunha foto: a re-presentación du-
nha ausencia.

Pero esta ausencia é dobre: por unha banda a imaxe refírese  
(amósaa e ocúltaa ó mesmo tempo) á noite extralimitada da 
Orixe, a súa vertixinosa desmesura; pero pola outra, a imaxe, 
cada imaxe particular, cada obra literaria, cada libro, está a 
afirmar, a facer patente, coa súa presenza, a súa propia au-
sencia tanto pasada como futura: pois toda re-presentación, 
toda imaxe, é ab origine, representación doutra representación 
ó mesmo tempo anterior e posterior a ela. Reflexo, imaxe e re-
petición (repetición no espello) ou sucedáneo temporal doutras 
imaxes antecesoras e sucesoras: sucesorias. 

O libro sería, pois, reflexo ou imaxe de si mesmo, presenti-
ficación da súa propia ausencia; memoria do seu propio esque-
cemento. Cada obra, cada imaxe —a linguaxe transformada 
en imaxe—, é rememoración de toda a Literatura, recordo e 
anticipación de toda ela. Pero, tamén, esquenzo, escritura en 
grao cero ou, como dixera xa hai bastantes anos Roland Bar-
thes, “o grao cero da escritura”31.

Aquí atopámonos, de novo, cun desconcertante paradoxo.
Retomemos o exemplo da fotografía. Unha foto é ou pode 

ser unha forma de recordar a alguén pero pode ser tamén a 
mellor forma de esquecelo. A foto exímenos de ter que recor-
dalo. Se temos xa a súa foto, deixamos de telo presente na 
memoria.

A Orixe sería, pois, o esquecemento por antonomasia, pois 
aquilo que nunca foi presente (o “rumor”, o murmurio), que 
nunca estivo presente, non se pode recordar, non podemos re-
presentalo na memoria. Pero, asemade, aquilo que nunca es-
tivo presente —e xusto por iso mesmo— tampouco pode ser 
esquecido nin definitivamente borrado da conciencia.

Intentarei pensar agora, coa miña propia terminoloxía e con 
linguaxe diferente, o pensamento de Blanchot.

Cada libro constituiría unha imaxe, unha fotografía da 
Orixe. Dado que esa imaxe é ausencia de realidade ou de mun-
do, a tal imaxe en ningún caso podería referirse a ningunha 
presenza que fose asemade previa —anterior— e obxectiva-
mente exterior a ela. Non podemos concibila como imitación 
ou copia de ningunha realidade extrínseca. Non hai, daquela, 
ningún referente externo ó cal o signo —o signo literario— 
nos remita.

Pois ben, como o propio Blanchot declara, no seu libro 
O riso dos deuses, ou titulado na edición orixinal francesa 
L’amitié º

32, cada obra de arte (e de Literatura) abriga a pre-
tensión de aniquilar, borrar a tódalas demais e afirmarse des-
te xeito dende a irradiación da súa soidade, como absoluta e 
única.

Amais disto, sucede que se a “imaxe” non se referir a nin-
gún obxecto da realidade —de ningunha realidade anterior 
e exterior á propia imaxe— entón debemos concluír que nos 
remite a outra representación precedente ou a outra imaxe an-
terior. Esa imaxe outra está ausente, temporalmente substituí-
da ou desprazada pola representación presente, a cal quixera 
proclamarse única, sen rival. Pero a imaxe anterior e despra-
zada, esa que a obra posterior, nos seus degaros de ser reco-
ñecida como incomparable e única, quixera facer esquecer ou 
velar (escurecer, eclipsar; esquecer definitivamente), está, sen 
embargo, dalgún modo presente, recordada, na obra usurpa-
dora (na imaxe posterior) que a vén chimpar do posto para 
ocupar traidoramente, de forma inesperada, o seu lugar. De 
que forma continúa a estar presente? Baixo o modo da falta 
e da ausencia. Falta, ausencia ou defecto de Orixe, ou culpa, 
que a obra usurpadora debera expiar no futuro cando outra 



46g h47

nova obra, vingando á que anteriormente fora desprazada, a 
desprace, de por vez, a ela, a condene ó esquezo e ocupe o seu 
lugar.

A obra, cada obra, sería pois o recordo dunha imaxe ante-
rior —eclipsada, ausentada, ensumida no esquezo literario— 
e o recordo doutra futura ou posterior (aínda descoñecida, non 
identificada, imprevisible, non vista e, daquela, en certo xeito 
esquecida, dado que, como xa dixemos, cada obra desexa, na 
súa máis íntima natureza, facer esquecer a tódalas restantes, 
tanto as pasadas como as futuras), pero que, en calquera mo-
mento, no momento máis inesperado, xurdirá, brillará, será 
re-coñecida e, en nome da obra anteriormente ausentada e 
esquecida, mediante a execución dun movemento que adoita 
presentarse sempre como renovación (“novidade”) e retorno á 
Orixe, dun movemento literario ou artístico que pretende ser 
asemade “revolucionario” e “restaurador” (cada equis tempo 
vólvese “ó de antes”; trátase sempre de devolverlle á Pintura 
ou á Literatura a súa verdadeira “esencia”), esta obra “terceira” 
acabará usurpando de por vez o lugar que, ata aquel momento, 
viñera ocupando inxustamente a anterior obra usurpadora. 

Cada obra (cada “imaxe”) proxéctase a si mesma como au-
sencia simultaneamente cara a un pasado onde xa-aínda non 
está e cara a un futuro onde aínda-xa non está. Nese pasa-
do onde nunca estivo ou onde aínda non estaba, estaba xa, 
sen embargo, baixo o modo de obra esquecida ou de obra que 
aínda ninguén se acordara de pintar ou de escribir: un oco, 
un baleiro, unha oquedade. E nese futuro onde nunca estará 
—ou onde nunca estará aínda— está xa, sen embargo, baixo 
o modo de esquecemento ou de obra esquecida: obra da que 
xa ninguén se acorda, igual ca se nunca tivese sido escrita, ou 
igual ca se aínda ninguén se tivese acordado de escribila: unha 
lagoa, un oco na memoria.

Pero entón presenza e ausencia son o mesmo; e o mesmo 
son o recordo (a representación mental da propia ausencia) 
e o esquecemento (a miña presenza non representada nin 
recordada).

Nese pasado imaxinario onde o libro-imaxe endexamais 
chegou a estar presente, debemos supoñer a existencia doutro 
ou doutros libros, os cales libros, coa súa presenza, eran os 
causantes ou os “culpables” da ausencia ou non-presenza da 
nosa obra en cuestión. Opúñanse a ela coma atrancos insalva-
bles; obstruían o seu camiño cara á luz; non a deixaban bri-
llar; nin sequera aparecer. Os libros nese momento histórico, 
triunfantes ou consagrados —os verdadeiramente presentes 
na memoria cultural—, eran os seus inimigos contumaces, 
os seus negadores, os seus contrarios, os seus sepultureiros. 
Non odiaban á nosa obra de forma determinada e concreta 
(pois non a coñecían aínda, tíñana absolutamente relegada e 
esquecida, condenada á inexistencia) senón de xeito abstracto 
e apriorístico, como igualmente odiarían a calquera outra obra 
que ameazase o seu prestixio ou lles fixese sombra. Habería 
pois unha oposición ou unha guerra mortal e sen cuartel entre 
os outros libros e esta obra particular da que estamos falando. 
E esta oposición sería aínda máis acentuada, especialmente vi-
rulenta e asañosa con respecto a aquela obra que sendo, como 
as demais, outra, maiores pretensións manifestase de ser in-
comparable e única, absolutamente maxistral, a mil anos luz e 
máis alá e por riba de tódalas outras.

Ora ben, estar presente na memoria cultural non significa 
outra cousa senón ser recordado; e só se recorda o que xa 
non ou aínda non está presente ou aquilo que (xa, aínda) está 
invisible e ausente. Pódese unicamente recordar aquilo que 
foi previamente esquecido ou que, logo de ser previamente 
recordado, volveu ser esquecido posteriormente. Ora ben, de 
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isto ser así, as dúas obras mortalmente confrontadas (a que, 
no pasado e no futuro, está presente ou recordada, e a súa 
oposta, a que está esquecida e ausente) son a mesma obra. De 
tal xeito que a obra —a imaxe— mantén simultaneamente 
unha dobre relación de oposición e identidade consigo mes-
ma: é asemade ela mesma e outra; é a que ela é e tamén a 
súa abnegada negación; o que significa que é repetidamente 
distinta de si mesma.

Se presenza e ausencia —ese par de opostos— veñen ser, no 
fondo, o mesmo, daquela a obra, o reflexo escrito da Orixe, a 
imaxe orixinaria, non pode ser (estar) ausente nin presente: 
nin unha cousa nin a outra senón algo distinto de ambas: ten 
que representarse, ser representación.

Pero non —como xa levamos dito— representación conci-
bida como imitación ou imaxe de ningún obxecto empírico,  
pre-existente na realidade ou no mundo —no tempo e máis 
no espazo históricos— senón reactualización, repetición ou 
recomezo eterno desa linguaxe situada fóra do mundo e que 
chamamos Literatura; linguaxe interminable e que non sig-
nifica nada, e que, como tal Literatura, resulta ser xa, aínda, 
sempre, dende a súa Orixe, ó mesmo tempo, anterior e posterior 
a toda obra terminada e determinada.

Máis que unha idea, un pensamento ou un concepto, a 
Literatura é un facer. Pero un facer moi especial: acción so-
cialmente inxustificable: soberanamente inútil. Unha acción 
inútil, unha actividade humana que non serve para nada, que 
nin mellora nin transforma a realidade, aproxímase moito á 
inactividade ou á inacción. Así, pois, para o escritor, a Lite-
ratura (a creación da súa obra) amósase como unha obra que 
é asemade un desobrar; ó mesmo tempo facer e desfacer. Por 
tanto ela ha ter que ser algo distinto ou diferente dese par de 
opostos: un interminable re-facer.

A Literatura, como o movemento, demóstrase andando. Hai 
Literatura porque se escriben obras; a Literatura re-escríbese 
ab origine cando se comeza unha nova obra. Iso que incesante-
mente se repite ou se fai é unha diferenza sen concepto. Vemos 
a literatura, podemos vivila ou experimentala pero non pode-
mos definila; non “sabemos” o que é.

O escritor identifícase tanto co seu texto que, precisamente 
por iso, “morre” ou desaparece nel. Non poderá nunca reco-
ñecerse, posteriormente, na súa obra. E outro tanto sucede co 
lector. A experiencia de ler implicaría a desaparición do lector 
(a súa ausencia) no proceso da lectura. Non hai contido, non 
hai mensaxe comunicable, non hai ningún significado que se 
poida transmitir; que se poida extraer ou abstraer despois de 
que a lectura finaliza. O nivel semántico da lingua funcionaría 
no libro como unha figura retórica máis. O lector nunca alcan-
zará a saber —representarse en conceptos— o que le. Poderá 
facerse múltiples preguntas, pero endexamais logrará descifrar 
o significado verdadeiro e último da obra. Porque non o hai. 
Hai unha parte nocturna do libro —o seu núcleo orixinario e 
esencial; o que se disimula tras da simulación da imaxe— que 
se manterá sempre inalcanzable e invisible, a unha distancia 
insalvable do lector. 

Blanchot —como Pierre Klossowski, como Georges Ba-
taille, como Roland Barthes, etc.— era intelixente lector e 
admirador de Sade33. Coido que un bo exemplo do que el, o 
autor de O espazo literario, chama imaxe fascinante —esa que 
mantén ou logra establecer un contacto a distancia co lector— 
ben podería ser a imaxe pornográfica. (O que non quere dicir 
que toda imaxe fascinante teña sempre que ser nin necesaria 
nin directamente pornográfica).
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Preeminencia ontolóxica da linGuaxe

“A linguaxe é a que dá o ser a tódolos seres”. Todos coñe-
cemos esa famosa oposición metafísica entre os dous contra-
rios: o Ser e o Nada. Podemos (e debemos) recordar a Lóxica 
de Hegel, pero, así mesmo, o título da celebrada obra de j.p. 
Sartre —ese contemporáneo de Blanchot— titulada precisa-
mente O ser e o nada34. Pois ben, o Ser da linguaxe tería que 
mostrársenos como algo distinto (máis neutro) dese par de 
opostos “ser” e “nada”, pois ambas nocións requiren a exis-
tencia previa e orixinaria da linguaxe para poderen ser pensa-
das. A linguaxe constituiríase, pois, no espazo intersticial do 
entre; aquilo que estaría orixinariamente situado entre o Ser 
e o Nada: o non ser do Ser ou o Ser do non ser: simulacro, 
aparencia, imaxe.

Aquilo que dá o ser a tódolos seres non pode, considerado 
en si mesmo, ser. Pero tampouco pode ser simplemente nada 
ou non ser. Poderiamos entón dicir, citando a Sexto Empírico 
—e evocando, de pasada, o título da máis famosa obra de 
Heigegger—, que “o Ser é Tempo”35. Pero se a linguaxe non 
é o Ser, non podemos identificalo, sen máis, co Tempo. Pero 
tampouco con aquilo outro que normalmente se soe entender 
que sería o seu contrario: a eternidade.

A Repetición ou, por dicilo dun xeito máis nietzcheano, 
o “eterno retorno” implicaría simultaneamente identidade e 
oposición entre Eternidade e Tempo36. Non se trataría dunha 
síntese dialéctica entre os contrarios, senón de algo distinto: a 
Diferenza entre ambos. Algo que estaría entre o movemento e 
a inmobilidade, a contemplación (a ollada, a imaxe, a visión) 
e a cegueira: a desmesura infindable da Noite: aquilo que a 
mirada xamais logrará ver. Apolo e Dionisos: non unha sínte-
se conciliadora entre ambos, senón aquilo que hai de distinto 

ou diferente entre eles e que non pode ser identificado con 
ningún deles dous. Blanchot, recorrendo á mitoloxía grega (e 
As metamorfoses37 do poeta latino Ovidio), dálle un nome a 
esa Diferenza: Orfeo; o deus músico que descende ós infernos 
para rescatar a súa defunta esposa Eurídice.

Teremos ocasión de falar detidamente sobre el máis tarde.
Prosigamos:
Aquilo que se repite —o que sucede sempre e dende sem-

pre— é coma se nunca (en ningún momento concreto do tem-
po) tivese sucedido. Mediante a repetición, a vida, a vida que 
me posúe a min e que eu xamais hei poder coñecer nin posuír; 
a vida, ese ruído e esa furia que nada significan ou que se 
escoitan sen significar nada, a vida, insisto, acada a transfor-
marse en signo, letra, escritura, memoria ou… extática imaxe 
de si mesma. A vida contémplase a si mesma sen sabelo; pois esa 
contemplación extática (xa o dixemos varias veces) non cons-
titúe ningún “saber”.

O rumor da Biblioteca, invisible pero audible, nocturno ru-
mor sen sentido nin significado, en cada libro particular, en 
cada obra, configúrase como imaxe.

Pero esta imaxe amosa unha característica moi notable na 
que —ata onde eu coñezo— nin Blanchot nin os chamados 
filósofos da Diferenza38 —estruturalistas, pos-nietzcheanos e  
pos-heideggerianos— non soen reparar, quizais —penso eu— 
porque non a ven ou porque desvían a mirada.

Esta característica, a saber, de extraordinaria importancia 
na miña opinión, podemos enunciala así:

Cada libro-imaxe é sempre orixinariamente terceiro con res-
pecto a un libro ausente anterior e a outro futuro ou posterior. 
Se nos permitimos falar dun libro a, outro b e outro c, entón o 
“primeiro” libro tería que ser o c, que está repetidamente entre 
o a e o b, dous libros ausentes; un xa desde sempre invisible e 
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ausente, a (anterior ou pasado), e o outro, igualmente dende 
sempre, aínda invisible e ausente: o futuro libro b. O libro c, 
o verdadeiramente primeiro ou inicial, despraza e reempraza, 
substitúe ou ocupa temporalmente o lugar (e aquí “temporal-
mente” significa: sempre antes de tempo) dun libro anterior 
a, e simultaneamente persiste en desprazar e en re-emprazar, 
en seguir ocupando durante o maior prazo de tempo posible, 
o lugar ou a praza que xa lle correspondería ó libro futuro b.

Se o libro c puidese falar usaría sen dúbida esa linguaxe 
cainita e fratricida. Diríanos: «Eu despracei, excluín e estou a 
substituír ó falecido e ausente a, por un motivo de xusta vin-
ganza, a saber: el levaba demasiado tempo desprazándome e 
substituíndome a min, insistía en seguir ocupando aínda, no 
futuro, o lugar que xa me correspondería ocupar a min. Dese-
xaba a miña morte, a miña non presenza; quería matarme ou 
excluírme; que eu non brillase, non chegase a brillar nunca39.

»Pero, amais diso, cando eu, por fin, logrei chimpalo do 
trono e ocupar o seu sitio —o seu sitial— non só me limitei a 
vingar a ofensa que el antes me inflixira (quererme manter es-
curo e apagado; desexar a miña ausencia e a miña morte; que-
rerme impedir brillar) senón que vinguei tamén, nun loable 
acto de xustiza, a morte daquel outro libro anterior (sempre 
hai un a anterior a todo a, un signo sempre anterior a todo sig-
no) que el, de por vez, tivera que expulsar do trono para poder 
desprazalo e reemprazalo; para ocupar, o máis rapidamente 
posible ou canto antes, o seu lugar. (Seu significa ó mesmo 
tempo o lugar de a e o lugar daquel outro libro anterior a a, 
o cal chamamos igualmente a; pois a significa precisamente 
iso: a anterioridade infinita). Cal é a miña culpa? A través de 
min establécese unha identidade espiritual, a través do tem-
po, entre aquel libro anterior que a previamente destronou e 
reemprazou e aquel outro futuro ou ulterior que eu sei que a, 

aferrándose, tal que lapa, ó seu sitial, mil veces desexou ani-
quilar para impedir que se situase, demasiado pronto (sempre 
demasiado pronto!) no seu sitial: Eu mesmo, “c”. 

»Ora ben,  xa volo dixen: eu son o libro c (e ben sei que O 
abade c. é un título dun  libro que escribiu —que nos deixou 
escrito— o poeta, pensador e novelista pornolóxico, amigo de 
Maurice Blanchot, Georges Bataille. O místico, o perverso, o 
ateólogo, o libertino, o disoluto, subversivo, Georges Batai-
lle40). De maneira que eu c, o sucesor de a, estou a ocupar o 
sitio que o forcei a desaloxar ou desocupar, pero tamén o sitio 
do antecesor de a e que a estivo a ocupar antes ca min. A tra-
vés de min o derrocado antecesor de a regresa, retorna, volve 
ocupar o seu sitio aínda que con outra máscara. Eu, c, son a 
máscara do predecesor de a. Pero, no futuro, outro (b), des-
tituirame e substituirame a min. Por medio del a regresará, 
retornará, volverá ocupar o seu antigo sitio (se re-presentará) 
aínda que transfigurado, é dicir, con outra máscara. Pero se 
a —a quen eu eliminei— retorna en b, un b constituído no 
seu vingador (vingador de si mesmo, de a) daquela a e b son 
ocultamente o mesmo. B xa era anticipadamente a, con dis-
tinto rostro. A xa era anticipadamente b con rostro diferente. 
Pero entón eu, c, xa era sen sabelo, anticipadamente o a que 
eu eliminei, e, por tanto, sen sabelo, de forma cega, oculta 
ou disfrazada (Nocturna). E xa era anteriormente, de forma 
disfrazada, ese mesmo b que, posteriormente, no futuro, me 
eliminará a min, e que, nese acto, sen el velo, de escuras, indi-
rectamente se eliminará a si mesmo». 

De se tratar dun home, c sería pois alguén que estivese xa 
morto e aínda vivo ó mesmo tempo; xa vivo e aínda morto. 
Xa presente e aínda ausente; xa ausente e aínda ausente, etc. 
Por medio del establécese a identidade e a oposición entre o 
“antes” e o “despois”, el é a “presenza” (a fotografía, a imaxe) 
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desa dobre ausencia, da súa propia morte ou ausencia tanto 
pasada como futura. E como tal representación, como mero 
representante ou imaxe de si mesmo, carece de presente. El 
institúese como imaxe que nega ou que se sitúa máis alá do 
tempo linear irreversible, afirmando, mediante a repetición 
—ou o Retorno do mesmo—, a mesmedade entre o visible e 
o invisible, o que se ve e o que (xa, aínda) non se ve. 

Na miña opinión certamente esa imaxe nega o Tempo, o 
seu decurso e o seu transcurso irreversible, pero non porque se 
encontre situada, sen máis, nin na eternidade nin na intempora-
lidade da Orixe.

Se a re-presentación nega o Tempo, faino dende o princi-
pio, o comezo ou o fundamento dese mesmo tempo histórico 
que aparenta rexeitar, dese Tempo que ela simultaneamente 
rechaza e re-presenta e, de forma reiterada e re-corrente, reafir-
ma. Ese fundamento non é a intemporalidade, senón algo ben 
distinto: a Temporalidade mesma, como oculto fundamento 
fratricida, vingativo e cainita do moderno tempo acelerado; 
temporalidade abstracta que se non identifica con ningún mo-
mento concreto do decurso temporal nin con espazo concre-
to ningún: error e errancia interminable que nunca empeza e 
nunca acaba; a escritura, a literatura escrita concibida como 
un movemento ou un proceso que se desenvolve repetidamen-
te baixo o signo funesto de Caín. 

A Biblioteca Universal constituiría entón un espazo abstraí-
do do mundo, fóra de calquera mundo concreto; o lugar sen 
lugar da errancia, o desacougo e a expatriación.

Nese espazo —e nun tempo uniforme e homoxéneo que é 
indistintamente o mesmo antes e despois, no pasado e no fu-
turo— os diferentes libros conviven nun interminable proceso 
de aniquilación recíproca que nunca dá acabado de cesar: ó 
fratricida Caín que xa estaba morto, fóra da terra, desterrado, 

fóra do mundo, ninguén o podería acabar de matar; a ninguén 
lle estaba permitido re-matalo definitivamente.

Na Biblioteca Universal os libros posteriores destitúen e 
substitúen ós anteriores, os cales —nun repetido proceso de 
vinganza— retornarán baixo a máscara doutros libros futuros 
e poderán así destituír e substituír de por vez, de forma re-
troactiva, nun tempo reversible, ós que anteriormente os subs-
tituíran e os destituíran a eles. Nin verdadeiramente vivos nin 
verdadeiramente mortos:     

O Signo de Caín. 
Complicidade no Mal, comunidade inconfesable entre eles 

todos, pois todos aspiran ó mesmo: destituír e substituír ós 
outros. Ocupar ou recuperar o “seu” lugar.

a vista, o oído, a escritura

Na Biblioteca escoitase un murmurio, un bisbiseo, un re-
xoubeo, unha murmuración: apagado rumor. O balbor remo-
to de algo invisible e ausente.

Cando oímos un rumor de pasos (¿e que outra [cousa] é a 
escritura máis ca unha pegada ou unha calcada que deixaron 
uns pasos sobre a area, sobre a neve ou sobre a relva? Un rastro, 
un signo gravado sobre a páxina dun libro? A presenza que 
delata unha ausencia?) sabemos, adiviñamos, antes de velo, 
que alguén se achega. Podemos imaxinar (coa nosa mente, es-
timulados polo oído) a incerta identidade da persoa que se nos 
está aproximando e da que aínda non percibimos a imaxe. 
Esa persoa non está xa totalmente presente —non acaba de 
estalo— pero tampouco está aínda totalmente ausente. Pero 
ese lonxano rumor de pasos (ou dunha tose, ou o da voz de 
alguén que canta ó camiñar ou que, como o deus Orfeo, está 
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a tocar a frauta na distancia) pode ser non só a anunciación ou 
o anuncio anticipado que delata a presenza inminente (aínda 
non visible) dunha persoa que se acerca, senón tamén, e igual-
mente, o audible recordo ou a resonancia aínda perceptible 
polo oído que produce alguén que está marchando, que está a 
ausentarse ou a afastarse.

Así, pois, o rumor da Biblioteca significa simultaneamente 
dúas cousas contrarias: o que emite o libro que está chegando 
(que en certo modo xa chegou e aínda non chegou) e do que 
eu non acado a percibir o rostro41, e o emitido polo libro que 
está marchando (que, en certo modo, aínda non marchou, 
non deu acabado de marchar, e xa marchou) e do que eu só 
acado a ver, como moito, as súas costas. Estar repetidamente 
acercándose ou chegando (sen nunca dar acabado de facelo) e 
estar desachegándose ou marchando repetidamente, sen dar 
nunca acabado de facelo, son, en esencia, a mesma cousa. Na 
errancia nomádica e perpetua —sen asentamento definitivo— 
suponse que o que marcha faino para chegar a algures; para 
achegarse a outro sitio. Pero, para el, chegar a un sitio significa 
afastarse ou distanciarse del; continuar a viaxe. De xeito que 
chegar a algures equivale a non chegar, ou a chegar a ningures. 
O interminable rumor, o xordo murmurio impersoal e indife-
renciado constitúe, pois, o anticipo e o recordo, o apagado eco 
da miña propia ausencia, a miña propia morte, tanto pasada 
como futura.

Mórrese. Escríbese. “Alguén” abstracto e impersoal escribe. 
Ese alguén, que é calquera, non é ningunha persoa concreta.

O individuo nómade —Caín ou o Xudeu Errante— nun-
ca é, nunca poderá ser, unha persoa concreta, pois a errancia 
significa non con-crecer, non crecer conxuntamente, no seo 
dunha comunidade concreta. O errante é o solitario por ex-
celencia. Mirámolo, vemos pasar a súa imaxe estranxeira e 

fuxidía, pero non sabemos quen é. Fanse conxecturas, mur-
múrase, escóitanse certos dubidosos rumores sobre el; pero 
nada definitivo nin concreto. Do nómade, do vagabundo, 
dese individuo sospeitoso, nós, os sedentarios, descoñecemos 
o seu pasado, pois nunca con-viviu nun con-crecer en nin-
gunha vila, en ningunha cidade determinada onde a xente 
puidese chegar a coñecelo; limitouse a pasar por ela; nunca 
chegou a estar. Pero tampouco teremos tempo para chegar 
a coñecelo no futuro, pois nunca habitará nin con-vivirá en 
ningún lugar: tan só, entre o viches e non viches, pasará por 
el. O nómade é, xa que logo, para nós, a representación ou 
a imaxe entrevista da súa propia ausencia simultaneamente 
pasada e futura.

Pasar, errar, estar-movéndose, o movemento en xeral ence-
rra un paradoxo e suscita unha aporía: non estar xa onde aínda 
se está e estar xa onde aínda non se está. Ou non estar aínda 
onde xa se está e estar xa onde aínda non se está. Estar pasan-
do, estar movéndose. Andando, que é xerundio. Tampouco 
andar, en infinitivo, significa o mesmo que ando, andei ou 
andarei. O nómade non pode estar presente en ningún sitio. A 
súa imaxe é repetición: 1) do seu xa non estar presente e aínda 
non estalo, 2) do seu xa estar presente e aínda estalo, 3) do seu 
aínda estar presente e xa non estalo, 4) do seu xa non estar 
presente e aínda estalo.

Pero xa dixemos que iso é rumor: rumor que delata ou anti-
cipa unha imaxe que nunca dá acabado de chegar. Imaxe (ou 
ver libro) que eu aínda non vexo. Pero tamén: rumor que de-
lata a ausencia dunha imaxe que non dá acabado de marchar. 
Imaxe que eu xa non vexo.

Pois ben, se o camiñante oe o rumor de pasos detrás súa, 
sabe que alguén —un alguén que é tan alguén como el; un 
alguén que el non logra aínda claramente identificar— está 
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xa-aínda a pasar polo mesmo sitio polo que el aínda ou xa aca-
ba de pasar. E se oe o rumor dos pasos de alguén que camiña 
diante del (e que non chegou por tanto aínda á súa meta ou ó 
final da camiñada) sabe daquela que ese alguén está aínda a 
pasar (e está xa pasando) polo mesmo lugar polo que el aínda 
non pasou ou non pasou xa.

Ora, se o tempo é repetición —eterna volta a empezar—  e 
se o protagonista dese tempo é só nuamente alguén (non un 
suxeito determinado) sucedería que, para ese alguén, non ter 
pasado aínda por tal sitio equivale a ter xa pasado anterior-
mente; e ter xa pasado por el, equivale a non ter pasado aínda.

O rumor é sempre o rumor —o eco— dunha transgresión, 
dun acto criminal, ou máis rotundamente: o rumor dun crime.

Trátase sempre dun crime anterior, dun crime sempre an-
terior, coñecido de oídas, que nunca foi directamente pre-
senciado nin visto. Un crime perpetrado por “alguén” invi-
sible, sen rostro definido, ó mesmo tempo presente e ausente 
—aínda presente no mundo e xa ausente do mundo—: un 
asasinato realizado de forma imprevisible e a traizón: con 
nocturnidade e aleivosía. Pero trátase tamén do rumor dun 
crime futuro ou posterior que ninguén executou aínda nin 
contemplou directamente.

Baixo a forma de vinganza, o rumor —que é sempre dubi-
doso, confuso, incerto; pois “alguén” non é, en principio, nin-
gunha persoa claramente determinada— proxéctase —unha 
súplica, un mandato, unha exhortación— cara ó futuro.

Segundo o Marqués de Sade, o desexo sexual excítase, ante 
todo, mediante o oído. En Os 120 días de Sodoma42 hai, como 
é sabido, unhas narradoras. Estas mulleres relatan historias 
obscenas que os libertinos escoitan e que serven para aguilloar 
a súa luxuria: unha luxuria abstracta que non está directamen-
te relacionada con ningún corpo en concreto. 

Haberá que recordar a Otelo? Shakespeare sabía moi ben 
que o “veleno” —o do sexo e maila morte— penetran, de for-
ma anticipada, polo oído. As palabras equívocas que o mal-
vado Iago —ese estilista do Mal— destila no oído do Mouro 
de Venecia son a causa de que este, coas súas propias mans, 
acabe estrangulando ou esganando a Desdémona. O negro, o 
nocturno Otelo terminará asasinando, de noite, “cegamente”, 
á súa propia esposa. Tamén o rei Hamlet morre envelenado 
polo oído: mentres dorme, o seu irmán Claudio, introdúcelle 
a mortífera pezoña polo conduto auditivo. Do mesmo xeito 
que a imaxe non é presenza viva e verdadeira, senón estatua, 
fotografía, cinematografía, retrato, é dicir, presenza dunha re-
presentación, así tamén o rumor tampouco é a voz nítida, cla-
ramente audible de ninguén que aínda estea vivo e habite entre 
nosoutros, de ninguén que poidamos identificar con espon-
tánea certeza; sen dúbidas nin vacilacións. O rumor é a voz 
sospeitosa, desautorizada, desacreditada, que nos transmite a 
imaxe (o espírito, o espectro) de alguén ausente, morto, sempre 
anteriormente asasinado. A prolongación, o eco, o reflexo no 
tempo dunha voz sospeitosa e irresponsable: a de alguén que, 
por estar xa morto, non pode responsabilizarse coa súa vida 
do que di (podería igualmente dicir calquera cousa) nin pode 
tampouco responder ás preguntas que —sobre iso que di— se 
lle poderían formular. Hamlet non interroga ó espectro pater-
no: limítase a escoitalo e a escribir na súa pizarra. O rumor é 
escritura, imaxe espectral, representación ou reprodución fo-
nográfica —magnetofónica ou discográfica— dunha palabra 
ausente. A voz dese eu ausente —dese “El”— redúcese a ser o 
conto, a historia (tale 

43) contada por un idiota irresponsable e 
que nada concreto significa.

Pois o verdadeiro significado dunha palabra depende de 
quen a diga e da concreta situación vital na cal —ou no inte-
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rior da cal— esa palabra sexa (por determinada persoa e non 
por calquera outra) proferida. Non hai ningún “quen” iden-
tificable que se relacione directamente co confuso e anónimo 
rumor da Biblioteca. Segundo dixera Wittgenstein, o signifi-
cado (dunha verba) “é o uso” 

44, o uso que, nunha situación 
lingüística, concreta e determinada, comunmente se lle dá. 
Pero se a Literatura (esa invención do século xix, segundo Mi-
chel Foucault; invención que inflúe e transforma retrospecti-
vamente tódolos libros anteriores, incluída a Biblia, que pasan 
a ser agora lidos coma se xa na súa orixe fosen ou tivesen que-
rido ser Literatura); pero se a Literatura, dicía, é concibida, na 
perspectiva de Blanchot, coma linguaxe situada para alén de 
toda utilidade, toda usura e todo uso, como linguaxe ubicada 
fóra do mundo, fóra de toda situación vital concreta, daquela 
a palabra nada significa ou significa repetidamente o Nada: 
ese nada que constituiría o ser da Literatura entendido como 
Repetición.

O significado que as palabras escritas (mudas, non pro-
nunciadas en voz alta por ninguén, senón simplemente, si-
lenciosamente murmuradas pola Escritura mesma) teñen no 
Dicionario, ¿que vén sendo senón outras palabras? Unha 
palabra remítenos a outras palabras, as cales, de por vez, re-
mítennos a outras palabras, dando lugar así a un círculo vi-
cioso no que todo sentido fica esfarelado e destruído. Words, 
words, words.

O mundo como afora, ou, máis ben, a linguaxe como o 
afora do mundo, como exterioridade nomádica e errabunda, 
implica a negación de todo con-crecer común e de toda hu-
mana con-vivencia. Implica a ausentación —baixo a forma 
dunha universalidade planetaria e abstracta— de toda Comu-
nidade Territorial e Cultural concreta. Aniquilación de toda co-
munidade tradicional, localizada e arraigada —con profundas 

raíces— nun determinado chan e de indubidable orixe agraria 
ou campesiña. Na Literatura —ese murmurio, ese rumor— o 
que se expresaría non sería en ningún [caso] a Voz Común, a 
voz musical da Comunidade, senón a do individuo (os múlti-
ples individuos) solitario e in-comunicado; que non comunica 
nada porque, se non haber comunidade, nada ten que comu-
nicar; a voz sen voz do individuo, do derradeiro home que se 
limita a comunicar, mediante a Literatura, repetidamente, con 
monotonía enfastiante, o seu propio anonadamento.

Se para o ser humano “vivir”, sentirse vivo, estar vivo signi-
fica convivir ou vivir-con, concrecer cos próximos, os veciños 
e mais coa Natureza, o nómade solitario non vive, non viviu 
nunca nin, por iso mesmo, poderá morrer nunca definitiva-
mente. É, redúcese a ser, vago rumor e a in-significante imaxe 
(o signo escrito que nada significa) da súa propia morte.

O xordo rumor que o individuo oe na Biblioteca Univer-
sal, no seu non dicir nada concreto, repítelle sempre o mesmo: 
a negación de toda convivencia e de todo concrecer común; 
a afirmación (un re-afirmar, un reiterativo confirmar, un ro-
borar e un co-roborar) dun tempo (e dun espazo) abstracto: 
indiferenciadamente o mesmo no futuro e no pasado, antes 
e despois.

Entre o “antes” e o “despois” debemos sen embargo intro-
ducir un terceiro termo: o agora. Pero ese agora é un “entre”, 
o “entre”; un entre que non chega a ser ningún verdadeiro e 
auténtico “presente”.

A través do “agora”, o antes e o despois (preteridade e futu-
ridade) opóñense, de forma mortal, o un ó outro. Aniquílanse 
mutuamente. Pero, ó mesmo tempo, no híbrido tempo dese 
“entre” ou dese “agora” (e non esquezamos que, como moi ben 
dicía Hegel, “agora” é sempre; sempre está sendo agora45) iden-
tifícanse ou confúndense nesa común aniquilación recíproca.
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Ese agora é, ó mesmo tempo, o tempo da oposición e da 
identidade entre os contrarios: “reconciliación” entre ambos ó 
prezo da súa recíproca e común aniquilación. Ese agora, por 
unha banda, negación do tempo: identidade entre antes e des-
pois, entre ser e non ser: ser xa e ser aínda, entre non ser xa e 
non ser aínda; pero é, tamén, pola outra banda, a súa repetida 
afirmación: oposición mortal e asasina entre o antes —o que 
xa morreu, o pasamentado, o que xa foi— e aquilo outro que 
repetidamente, ou sempre, está a desprazalo e a reemprazalo; 
a destituílo e a substituílo, a ocupar o seu lugar; aquilo outro 
que sempre está a asasinalo: o despois, o que aínda é.

O “agora” sería o tempo que tarda o antes, o que xa foi, en 
repetirse como, ou en identificarse co seu contrario: o despois, 
é dicir, o que aínda é. No tempo concibido como Repetición, 
esas dúas formas de ausencia, o antes e o despois, son o mes-
mo: e o mesmo son o xa vivido e o aínda vivido. O agora non 
é tempo no que se poida vivir: non concrecer nin convivir, 
senón algo distinto, a saber: un tempo no cal estar aínda vivo 
e estar xa morto son o mesmo, e o mesmo estar presente que 
estar ausente; o agora é o tempo da imaxe, da fotografía ou 
do retrato: nin presenza nin ausencia, senón representación: 
a repetida presenza (reflexo, re-flexión; reflexo que, ó repetir-
se, reaparece sempre como reflexo dun reflexo; ou como re-
flexo dun reflexo dun reflexo, etc.), a repetida presenza dunha 
ausencia. Ese reflexo, representación ou máscara vén sendo ó 
mesmo tempo reflexo da miña ausencia frente ó outro (oculta-
ción da miña presenza ante el) e reflexo da ausencia do outro 
ante min, ocultación da súa presenza (o seu rostro) ante a miña 
vista. Un “El” sen rostro.

Que é o que nos insinúa o abstracto, indiferenciado e in-
concreto rumor da Biblioteca? Cal é o inconfesable segredo, 
a paradoxal mensaxe que ese rumor sen significado (Words, 

words, words. Palabras, palabras, palabras) destila ou murmura 
caladamente, de forma equívoca e confusa, endiañadamente 
ambigua, no pavillón do noso oído? Non o sabemos xa? Ha-
berá que preguntarlle a Shakespeare? Haberá que interrogar 
(inter-rogar) a Hamlet, o príncipe de Dinamarca? Evidente-
mente o que ese rumor nos repite, dicíndonolo e calándono-
lo asemade (por iso é un rosmar, un bisbar, un zumbir), non 
pode ser ningunha outra cousa senón a negación de toda Co-
munidade concreta: a imposible convivencia nun tempo e un 
espazo orixinarios —é dicir, concretos, é dicir, non Tempo-
Espazo abstracto e Universal, indiferenciado e homoxéneo—, 
a imposible convivencia nun territorio común entre os irmáns. 
Errar, errancia e fratricidio.

Cada escritor que pretenda ser innovador ou orixinal crea 
retrospectivamente os seus propios precedentes literarios, “re-
sucita” a anteriores libros esquecidos ou xa mortos; esas pan-
tasmas ou eses espectros que son os libros, signos escritos, 
vestixios, rastros que anticipan e recordan —testifican— a 
presenza invisible de alguén que nunca dá acabado de chegar 
nin de marchar. A presenza de alguén que, en verdade, nun-
ca estivo presente (pois o escritor auséntase en cada unha das 
súas obras) e para o cal presenza e ausencia, estar xa presente e 
aínda ausente, significan o mesmo. Estar sempre camiñando, 
estar repetidamente en ningún sitio, equivale a estar sempre 
no mesmo sitio; encontrarse sempre en algures equivale a reen-
contrarse sempre en ningures: en ningún lugar determinado. 
Xoán sen patria.

O escritor é o fillo único que crea, a posteriori, o seu propio 
pai; pai espiritual, pantasmal, espectral. Pero crear ó propio 
pai significa ser o seu irmán; implica situarse nun plano de 
igualdade (de rivalidade) con respecto a el; significa crear —a 
través da Temporalidade fratricida (c)— un tempo acelerado 
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e homoxéneo, que non respecta a natural orde sucesoria, e no 
seo do cal anterioridade (a) e posterioridade (b) —ese par de 
opostos— equivalen ou son o mesmo.

A voz espectral do pai-irmán, o rumor da escritura, a imaxe 
ou o espectro de alguén que xa está fóra do mundo e que, sen 
embargo, está aínda nel, di: «Fillo, eu son a escritura; fillo, 
escribe, escribe na túa pizarra, re-escríbeme, mark-me», dille 
o espectro paterno a Hamlet; un mark-me 

46 (escríbeme) que, 
na maioría das versións a outras linguas, adoita traducirse por 
“escóitame”, “óeme”: o son, o rumor da escrita. Pois só por 
medio da escritura, un pode chegar a informarse ou ó docu-
mento dun fratricidio (fratricidio-parricidio) oculto, oculta-
mente cometido no pasado e que un nunca chegou a presen-
ciar directamente: un crime sen testemuñas presenciais.

O Espírito paterno revélalle a Hamlet un segredo, que só 
Hamlet, o individuo Hamlet, debe oír, pois o fratricidio é 
descomposición da Comunidade e creación do ego individual 
separado e desarraigado do Nós-outros común. De forma si-
milar a como, a partir quizais do Renacemento, a lectura (que 
antes se realizaba en voz alta e perfectamente audible para os 
demais) convértese en lectura individual e silenciosa: só un 
vago, xordo, inintelixible murmurio sae da boca do lector.

Pois ben, o Espectro continúa: «O meu irmán Claudio, o 
impaciente Claudio, asasinoume para instalarse no Poder e 
ocupar no trono e no leito o meu lugar, o lugar que ocupaba 
eu antes que el e que el segue a ocupar aínda. Asasinoume 
mentres durmía, mentres estaba ausentado de min mesmo, 
talvez soñando».

Para Foucault “ler é soñar cos ollos abertos”. Se o rei Hamlet 
durmía e tiña os ollos pechos non puido ver nin recoñecer a 
Claudio, e, por tanto, non podería saber, despois de morto, a 
identidade do seu asasino. Se o recoñeceu é porque, mentres 

durmía, o rei Hamlet soñaba: estaba a soñar cos ollos abertos, 
estaba a ler o asasinato do que el mesmo era ou estaba sendo a 
vítima. E ler consiste en saber ou en informarse posteriormen-
te de algo ou de alguén xa ausente ou acontecido anteriormen-
te. Ler é ausentarse; e só cando, despois de morto, o rei está 
ausente do mundo, coñece como espectro, como reflexo ou 
representación da súa ausencia, aquilo, o acontecemento, que 
de forma directa non puido presenciar. 

Fratricidio como repetición. Repetición do fratricidio baixo 
a forma de vinganza. Identidade entre vinganza e fratricidio. 
Todo fratricidio é xa unha inicialmente vinganza. A vinganza 
daquel (Claudio) a quen o outro anteriormente desprazou e 
reemprazou no poder.

De maneira que o discurso do espectro continuaría así: «Se 
queres ser meu fillo e te identificar comigo, recorda que Clau-
dio, ó matarme a min, é como se tivese dado ó mesmo tempo 
morte a ti. Así pois, ti, despois de morto (ou xa morto e aínda 
vivo, morto e vivo ó mesmo tempo), debes darlle morte e dalo 
xa por morto a el: ese asasino xa defunto e que aínda vive e 
que te está matando-desprazando e reemprazando a ti, substi-
tuíndote no trono; que aínda permanece nese lugar que xa ti 
deberías estar ocupando».

O que o rumor espectral cala ou omite declarar é o seguin-
te: «Se ti me vingas (e ó facelo, de paso, víngaste a ti mesmo) 
estableces entón a equivalencia, a intercambiabilidade ou in-
discernible mesmedade entre a vida de teu pai asasinado e a 
do seu irmán asasino. Equivalencia a través do tempo entre 
asasinar anteriormente e ser posteriormente asasinado; estar 
xa morto e aínda vivo, a vítima inocente e o criminal culpa-
ble, pois ambos somos as dúas caras opostas e reversibles do 
mesmo. Ambos queremos o mesmo, desexamos o mesmo: ser 
o outro (el) e ocupar, con impaciencia, o seu lugar. Se hai 
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identidade espiritual entre eu e o meu asasino, e se hai tamén 
entre ti e mais eu, ten que habela mesmamente entre ti e o 
meu asasino: entre ti, fillo, e ese home a quen deberás asasinar: 
o meu irmán».

De modo que:

«a) Se ti máis eu somos o mesmo —en dous momentos su-
cesivos do mesmo tempo— e se ti das morte a Claudio, é, vén 
sendo, como se eu, que xa estou morto, matase posteriormente 
a quen antes me matou.

b) Se el e eu somos o mesmo, e ti o matas, é como se me ma-
tases a min por segunda vez: repetises o crime que el executou.

c) Se ti e el sodes o mesmo, ó ti matalo, é como se el te ma-
tase a ti, como se eu te matase a ti, como se ti te matases a ti 
mesmo, como se el mesmo se matase, como se eu, que xa estou 
morto, me rematase».

Todo o cal, na tráxica absurdidade, carece de significado e 
de sentido: Non significa nada. Words, words, words; incesante 
substitución recíproca dunhas palabras polas outras, naufra-
gando todas na mesma e común non-significación, nunha co-
mún e rumorosa insignificancia.

temPoralidade e intemPoralidade: 
a Fala e a Palabra escrita

Tradición e historia distan moito de ser a mesma cousa.
Atopamos, pois, unha concepción tradicional da Orixe 

moi ligada ós ciclos anuais da natureza (primavera, verán, 
outono, inverno) e ás comunidades tradicionais de economía 
agraria ou campesiña. Nestas comunidades a cultura trans-

mítese de forma oral, xeración tras xeración (lendas, contos, 
cancións, mitos) e non —ou minimamente— mediante os 
libros ou a linguaxe escrita. Habería, pois, unha memoria 
popular analfabeta e ágrafa, unhas leis non escritas moi an-
teriores, moitísimo máis antigas do que podería nunca selo a 
máis antiga das bibliotecas. A Orixe é inmemorial e intem-
poral. Hai, nas sociedades campesiñas, unha maridaxe ou 
desposamento mutuo entre a comunidade como conxunto 
intemporal e indivisible (non coma suma de individuos nu-
merables) e o concreto espazo natural no que esa comuni-
dade, dende un tempo inmemorial (pois non existen aínda 
documentos escritos), concrece e convive. Cando é primave-
ra éo conxuntamente para todos, non para uns individuos si 
e para outros non.

Pero esta maridaxe entre unha determinada comunidade 
humana e a terra na que habita (terra labrada, terra cultivada) 
implica tamén un matrimonio ou emparellamento indisolu-
ble, entre cultura e natureza, a cultura e o agro, a agri-cultura. 
Natureza e Cultura concrecen contemporaneamente.

Ó feito natural da morte corresponde o feito cultural da 
celebración dos funerais, como a cerimonia do bautismo co-
rresponde ó de nacer, ou a celebración da voda ó da repro-
dución, etc. Hai determinada época do ano que é para todos 
—dende sempre e ab origine— a apropiada (esa e non calquera 
outra) para realizar determinadas labouras agrícolas (a seitura, 
a malla, etc.) ou celebrar determinadas festas: a natividade, 
os maios, o antroido, etc. De nada serve apresurarse: o millo 
madura cando ten que madurar, nin antes nin despois.
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temPo e esPazo concretos

Como fillos da mesma terra orixinaria, fillos da mesma Nai 
—fillos da mesma Orixe Intemporal, esa forza que produce 
repetidamente os cambios ou as sucesivas metamorfoses da 
natureza—, tódolos membros da comunidade —os anciáns, 
os meniños, os mozos; pero igualmente os mortos e os vivos e 
os aínda por naceren—, tódolos aborixes son irmáns, contem-
poráneos e irmáns.

Ano tras ano, no decorrer do tempo sucesivo, a primavera 
(ou calquera outra estación do ano) repítese sempre de forma 
diferenciada e ab origine. Nace (renace) repetidamente dende a 
inocencia prístina da Orixe. Non ten a menor présa en ocupar 
o lugar de ningunha outra primavera anterior nin tampouco o 
menor desexo de retardar ou adiar o máis posible a chegada de 
ningunha primavera posterior.

Cada primavera nace (re-nace) en tal día do ano (nin máis 
cedo nin máis tarde) e ten unha duración propia: morre en tal 
día determinado, nin antes nin despois. Dicir “a primavera 
repítese sempre de forma diferenciada, ano tras ano” significa 
dicir que cada primavera é sempre nova e distinta, nin idéntica 
nin contraria a ningunha outra, nin, ó mesmo tempo, idéntica 
e contraria. Máis aínda: dado que as diferentes e sucesivas pri-
maveras proceden dunha mesma Orixe Intemporal, establé-
cese unha relación de esencial contemporaneidade orixinaria 
entre todas elas: a actual, as pasadas e as futuras.

A Orixe non se representa; dela só podemos afirmar que se 
expresa no tempo ou que se (re)actualiza. A forza da Orixe 
é sempre actual e actuante. A primavera non é, pois, unha 
Imaxe, representación ou fotografía dunha Orixe sempre in-
alcanzable e ausente, senón a súa viva actualización aquí e 
agora.

A primavera, cada primavera (ou cada inverno, cada verán, 
etc.) non é, non se limita a ser rastro, signo, vestixio (i.e. Es-
critura) dunha Orixe infinitamente anterior e posterior a ela 
—repetidamente anterior e posterior— senón que resulta ser 
contemporánea con respecto á súa propia Orixe Intemporal. 
Intemporal, repito: é dicir, nin anterior nin posterior no tem-
po; nin temporalmente anterior nin temporalmente posterior. 
A forza orixinaria non pode ser abstractamente separada das 
súas distintas, sempre diferentes, actualizacións no tempo; 
das súas actualizacións concretas. Concrece contemporanea-
mente, de forma diferenciada, con todas e cada unha delas. 
O único que varía e que pode variar é o grao de intensidade; 
ás veces a Orixe inmemorial actualízase con máis potencia, 
puxanza ou esplendor que outras.

A primavera de hai dez anos  puido ser máis primavera, máis 
esplendorosamente primavera que calquera outra que poida-
mos recordar. É así como a Orixe Intemporal e inmemorial dá 
lugar a actualizacións ou creacións memorables e que han ser 
recordadas pola comunidade durante moito tempo.

A  Orixe  tería, pois, dúas formas de se facer presente: unha 
“forte” e outra “débil”.

As festas, os ritos solemnes que consagran repetidamente, 
cada ano, o tránsito dunha estación a outra, a transición entre, 
por exemplo, o inverno e a primavera (a morte do inverno, 
o nacemento da primavera) constituirían expresións “fortes” 
(sagradas) da Orixe. Como así mesmo as cerimonias —os ritos 
de paso— que celebran un cambio de estado (de estado civil, 
diriamos hoxe) na vida [de] cada individuo particular: o paso 
da infancia á adolescencia, o pasar de estar solteiro a estar ca-
sado, etc.

Nestas cerimonias, nestas celebracións, duren o que du-
ren, un día ou varios, o tempo non transcorre, fica abolido 
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ou suspendido: a intemporalidade da Orixe. Pero esa intem-
poralidade ten tamén, como xa dixemos, unha manifestación 
“débil”. Trátase dunha estación (a primavera) ou dun estado (a 
infancia, a solteiría…); a suspensión do tempo (as  festas, o rito 
solemne do bautismo, a celebración das vodas, etc.) repercute 
posteriormente —no tempo sucesivo e profano— baixo a for-
ma de duración concreta que lle co-responde a esa determinada 
estación ou ese determinado estado: estado da infancia, estado 
de solteiría, estado de matrimonio, estado de loito, estado de 
viuvez, etc.

Se, como dixera Sexto Empírico, “o ser é tempo”, daquela a 
esencia orixinaria e intemporal de cada cousa resulta ser inse-
parable da súa concreta duración no tempo.

A primavera concrece —crece día a día, semana tras semana, 
dura, desenvólvese, prolóngase no tempo— nunha relación de 
contemporaneidade con respecto á súa propia Orixe, ou á súa 
propia esencia orixinaria e intemporal; por iso é sempre repe-
tidamente primavera, continúa sendo esencialmente primavera 
(e non tempo uniforme abstracto, medible en horas, minutos e 
segundos) dende que empeza ata que acaba; o único que pode 
aumentar ou diminuír co tempo é a potencia ou a intensidade 
maior ou menor, coa que esa esencia se manifeste. Diferenza 
cuantitativa —de máis ou menos— pero non cualitativa. A 
primavera pode estar empezando, alcanzar o seu apoxeo ou 
aproximándose á súa fin. Pero, a través dos seus distintos mo-
mentos, segue a ser sempre primavera.

Se hai unha esencial contemporaneidade orixinaria entre 
os distintos e sucesivos membros da Comunidade —pasados, 
presentes e futuros—, e se hai un tempo orixinario, natural ou 
propio para a realización de cada cousa, un tempo cualitativa-
mente diferenciado e concreto, entón haberá tamén un tempo 
comunitario e propio para que o fillo —o herdeiro— suceda 

ó pai, para que no seu debido tempo, nin antes nin despois, 
os máis novos despracen e reempracen ós máis vellos nos seus 
postos; o fillo, pois, non substitúe, non desexa substituír pre-
maturamente ou antes de tempo ó seu proxenitor; e daquela 
tampouco teme ser herdado (desprazado, asasinado) anticipa-
damente polo seu respectivo sucesor, nin, polo tanto, desexa 
matar por vinganza anticipadamente a quen anticipadamente 
desexa matalo a el.

O rei Hamlet que foi desprazado-asasinado antes de tempo, 
é dicir, antes de estar vivo (mentres durmía, pero para Shakes-
peare a morte é iso: durmir, soñar quizais 

47), desexa desprazar, 
despois de tempo, é dicir, despois de morto, a quen xa está e 
aínda está a substituílo a el: o seu irmán Claudio.

Na frase “ser é tempo” nós interpretamos “ser” (tò ón 

48) 
como aquilo que de común hai entre os diferentes, a comunida-
de entre as diferenzas, a comunidade das diferentes repeticións 
—no tempo—, das diferentes cousas ou dos diferentes esta-
dos de cousas. Esa Comunidade (Ser) significa entón a esen-
cial contemporaneidade orixinaria —convivencia, concreción 
recíprocas— entre esas cousas ou estados diferenciados. Por 
exemplo: entre estar situado —dentro da familia— no lugar 
de “Fillo” e estalo no lugar de “Pai”.

A Comunidade, o Nós-outros común, sería pois aquel suxei-
to colectivo para o cal eses tres distintos modos de ser, esas tres 
distintas modalidades do tempo (pasado-presente-futuro) son 
contemporáneas, i.e., concrecen e conviven —dentro das súas 
diferenzas— harmoniosamente.

Daquela a Orixe debemos concibila non como falta, ca-
rencia ou ausencia, senón como un plus, un exceso,  ou unha 
superabundancia do Ser. O “presente” —este presente con-
creto— é máis que presente; e xa, tamén, ó mesmo tempo o 
pasado e o futuro; é contemporaneamente o que xa non é e o 



72g h73

que aínda non é. Non habería, pois, nada que esperar nin que 
desexar con impaciencia no futuro que non estea xa sendo vi-
vido e convivido no presente. O “futuro” non é, para o indivi-
duo comunitario, a imaxe ou a representación mental de algo 
aínda ausente ou aínda non vivido. Non é a representación 
ou o reflexo —é dicir, a escritura— dunha ausencia ou dunha 
falta, ausencia que, detrás de tódalas imaxes substitutorias (as 
imaxes da ambición), revela finalmente ser imaxe da propia 
ausencia ou da propia morte; a miña morte é aquela “experien-
cia” que eu aínda non vivín e que eu xa non podo vivir.

A miña morte é, pois, algo impersoal, expropiación do meu 
ego, da miña persoa, algo impropio do que Eu, o meu nome 
propio, xamais poderá apropiarse.

“Eu” son, pois, mentres aínda existo, a re-presentación no 
tempo ou a imaxe da miña propia ausencia. Pero esa ausencia 
non me é propia, é a ausencia (a morte) do Outro: ese outro 
que son/non-son Eu, e aquel que repetidamente está a morrer: 
sempre houbo outro que morreu antes ca min; sempre haberá 
outro que morrerá despois.

Nisto é no que consiste a estrutura da temporalidade, i.e., 
a negación da esencial contemporaneidade orixinaria —a tra-
vés do Nós-outros común— entre os devanceiros, os actuais 
e os vindeiros. Destruída a comunidade orixinaria, afirmada 
a primacía —a supremacía— da vontade (e o desexo) do Ego 
persoal, sucede entón que eu só podo recuperar a Comunidade 
perdida perdéndome a min mesmo, superando e excedendo 
mediante a morte involuntaria os límites da miña finitude, que 
son os que me separan do outro e os que me obrigan a loitar 
ou a pelexar con el, límites que me definen simultaneamen-
te como “Eu” e como o meu contrario, o Outro (eu son un 
outro para o outro) e que, nun tempo uniforme, universal e 
acelerado, que é asemade o mesmo para ambos (para Eu, para 

Outro), identifícame con el (Eu é o Outro, o Outro é Eu) e 
oponme mortalmente a el: Eu é a morte do Outro, de igual 
maneira que o Outro é (foi e será) a morte de Eu.

Se o Outro significa a miña morte e Eu a del, daquela o 
fratricidio recíproco é o oculto fundamento da Temporalida-
de. Ou máis precisamente: o fratricidio é o contido; a Tempo-
ralidade é a Forma. A Temporalidade é a negación da Orixe 
e a re-presentación da Orixe como ausencia ou negación. A 
Temporalidade é a Repetición. E o que se repite no tempo 
é o fratricidio, do mesmo xeito que a vinganza, tal e como 
se presenta en Hamlet, é sempre e dende sempre repetición 
posterior dun fratricidio cometido sempre  anteriormente. En-
dalí a íntima, calada, secreta relación entre a Escritura, a Bi-
blioteca, a Literatura escrita —tal como a conciben Blanchot 
e Foucault— e a Temporalidade ou a verdadeira esencia da 
Repetición. Pois, se eses dous irmáns que queren o mesmo, é 
dicir, algo imposible: ocupar os dous ó mesmo tempo o mes-
mo espazo: o lugar do Rei; se eses dous irmáns se aniquilasen 
de forma simultánea e instantánea o un ó outro, todo empe-
zaría e acabaría aí, de maneira que a Repetición —a vinganza 
como Repetición do fratricidio— non podería ter lugar, non 
existiría.

Para haber vinganza un irmán ten que matar (que re-matar) 
antes ó outro49. Ten que matalo de forma oculta e velada, trai-
zoeira, non pre-vista, disimulando o máis posible a súa propia 
presenza e sen se identificar publicamente coa súa acción. Crime 
do que non se fala; homicidio que non se confesa e do que 
nada se di. De por vez o irmán fratricida deberá ser posterior-
mente asasinado por aquel a quen, dende o punto de vista do 
tempo orixinario, lle correspondería ser o sucesor, o lexítimo 
herdeiro do irmán defunto: o fillo da vítima. Pero, ¿como o 
fillo vingador pode chegar a ter noticia dun crime secreto que 
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se cometeu estando el ausente? Naturalmente por rumores: 
polo rumor da escritura.

A escritura implica a negación do tempo e mais do espazo 
concretos e a afirmación do tempo abstracto acelerado. A lin-
guaxe escrita é representación, presenza da ausencia. A escritu-
ra é a linguaxe da Ausencia. A escrita é a linguaxe das vítimas, 
dos anticipadamente mortos que desexan posteriormente o 
mesmo que antes desexaron os seus verdugos (identificándose 
con eles). A escritura, esa voz do silencio, di caladamente: «Oe, 
fillo: alguén que tiña o meu mesmo desexo, que quería o que 
eu quería, que era como un dobre ou réplica de min mesmo, 
ou sexa, o meu irmán, para ocupar xa o sitio que eu aínda ocu-
paba, asasinoume. Eu quixera que ti, que es o meu fiel reflexo, 
a miña imaxe, unha reprodución, unha copia, vivente retrato 
de min mesmo —a pegada, a calcada, o vestixio dos meus pa-
sos e do meu paso polo mundo—, ti que es, en esencia, coma 
min, mates a quen me matou; a quen segue aínda a ocupar o 
lugar que eu, despois de morto, desexaría estar xa —aínda, 
repetidamente, por segunda vez— ocupando».

Agora o fillo é alguén oposto, contrario ó pai: o que o 
vai substituír, o seu enterrador ou o seu sepultureiro. Pero 
é, tamén, aquel que se identifica con, ou que fai súa, unha 
vontade abstracta que non —posteriormente— nace con el, 
que non concrece con el dende a inocencia da Orixe, senón 
que é sempre anterior/posterior a el. O fillo convértese nun 
representante ou delegado que obedece as ordes que emanan 
da vontade do pai morto ou ausente. Pero se el é esa vontade, 
entón resulta ser a imaxe dun Outro que repetidamente está 
a morrer; un outro que é el mesmo; alguén xa morto, e que 
nunca dá acabado de morrer. Alguén repetidamente asasi-
nado e asasino: que non dá acabado de asasinar. Nin de ser 
asasinado.

Se o escritor se ausenta, desaparece, ou morre na súa escritu-
ra, o autor, como persoa particular, cando remata o seu libro, 
é un sobre-vivente; alguén que xa sobra; as sobras, as exequias 
ou os restos de si mesmo: a imaxe espectral da súa morte xa 
pasada. O escritor cando escribía era outro; ese outro matouno 
a el. Pero ese sobrevivente vai escribir outro —un segundo, 
un terceiro— libro; este libro posterior estivo xa demasiado 
tempo oculto ou ausentado polo libro anteriormente escrito. 
Este outro libro pretende corrixir, mellorar, superar (en certo 
modo desprazar) ó anterior. O escritor convértese deste xeito 
non só na imaxe da súa morte pasada, senón, tamén, da súa 
ausencia futura.

cando debe ser escrito cada novo libro?

A vida dunha persoa dura poucos anos. Por tanto: o antes 
posible. 

Words, words, words. Tódolos libros son a repetida imaxe 
dun lonxano murmurio que nada significa. Todos eles din o 
mesmo ou calan a mesma cousa: o fratricidio. 

Segundo Maurice Blanchot, a Literatura non comeza nun-
ca, non comeza nunca por primeira vez: é prepóstera, anterior 
e posterior a si mesma: un eterno recomezar. E nós, pola nosa 
banda, afirmamos: a estrutura da temporalidade presupón xa, 
dende sempre, un fratricidio anterior (un irmán está xa asasi-
nado e ausente) e outro posterior: o irmán asasinado retorna-
rá cunha distinta imaxe, no futuro, e asasinará a quen antes o 
asasinou a el. A Literatura é a temporalidade considerada en 
si mesma e como tal: ó mesmo tempo oposición mortal entre 
o antes e o despois, e identidade, mesmedade ou equivalen-
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cia abstracta entre ambos. “Entre”, interinidade, intersticio. 
Ou, como recoñece o propio Blanchot no seu libro O espazo 
literario, ambigüidade irresoluble entre o Si e o Non, e, por 
tanto, entre tódolos opostos: ser/non ser, verdade/mentira, 
presenza/ausencia, Eu/Outro, etc. Esa repetida mesmedade 
entre os contrarios, esa equivalencia ou esa equivocidade xa-
mais poderá ser inequivocamente dita, pronunciada ou clara-
mente recoñecida ou confesada: non significa ren. Se a través 
do tempo, ou nun tempo uni-forme, homoxéneo e indiferen-
ciado que resulta ser o mesmo para o antes e o despois, eu 
son, asemade, a vítima (a quen eu asasinei, o outro morto 
e ausente, é dicir, aquel que dende sempre xa non pode fa-
lar) e o asasino (aquel que, en calquera momento do futuro, 
de forma oculta e imprevisible, me fará calar a min), entón 
o fratricidio xamais ha poder ser explicitamente recoñecido 
nin pronunciado. É o que está repetidamente entre o que 
xa non se pode dicir e o que aínda non se pode dicir: entre 
a presenza e ausencia, entre o silencio e a fala. O fratricidio 
é a interdición, o interdito, o que só se pode entre-ver ou 
entre-dicir. Nin propiamente silencio nin propiamente fala, ó 
mesmo tempo imposibilidade de calar (ou de estar morto) e 
imposibilidade de falar (estar vivo), o fratricidio é letra escri-
ta, escritura: ese indiferenciado murmurio, indeterminado e 
interminable, o inconcreto rumor da Biblioteca. A “esencia” 
da Literatura.

Escritura notarial e testamentaria —veterotestamentaria—, 
a Literatura sería entón a derradeira expresión (vacua, pura 
forma sen significación e sen ningún contido determinado) 
histórica do Sagrado. A Literatura constituiría ela mesma a ré-
plica actual, moderna e posmoderna, das Sagradas Escrituras 
e do Antigo Testamento: a Biblioteca Universal sería a expre-
sión “moderna” da Biblia: o Libro.

É o Deus bíblico, hebraico; o deus que se vela por medio 
da escritura, aquel que é o que é, aquel que se re-presenta no 
tempo a si mesmo, aquel que ó mesmo tempo está e non está 
presente, a única testemuña invisible do asasinato que Caín 
cometeu na persoa do seu irmán Abel.

O que se repite no decurso do tempo nese proceso infinito 
que, para Blanchot, é a Literatura, o que monotonamente se 
repite, non é a Orixe —intimamente emparentada coa fala ou 
coa expresión oral, non escrita— senón a ausencia da Orixe: o 
que se repite no tempo é a Temporalidade mesma, o silencioso 
fundamento fratricida do tempo acelerado, abstracto e univer-
sal. Ese tempo inesencial e insubstancial que se contabiliza en 
horas, minutos e segundos, arredado da Natureza e que carece 
de toda determinación; tempo sen calidades, repetidamente o 
mesmo antes e despois: a reiterada negación de todo ser ou de 
toda esencia concreta e concretamente determinada.

A xa citada frase do filósofo escéptico Sexto Empírico debé-
mola interpretar, xa que logo, doutra forma. Xa non se trata de 
que o Ser sexa o Tempo; xa non se trata da contemporaneidade 
esencial entre a Orixe Intemporal e as súas sucesivas e dife-
rentes actualizacións ou re-nacementos, esencial contempora-
neidade entre a Orixe común e os distintos seres, senón que, 
agora, o único Ser que hai é o Tempo abstracto, o Tempo é o 
Ser; o Tempo (a Temporalidade) entendida como mesmeda-
de indiferenciada ou como a repetida negación das diferenzas 
concretas entre os distintos entes.

Tempo acelerado abstracto, incesantemente retro-proxecta-
do cara ó futuro, repetido “entre”, onde asemade afírmase e 
négase a identidade e a oposición entre antes e despois: entre 
ser e non ser, é dicir, entre ser e non ser xa/non ser aínda.

Con cada nova obra literaria, con cada novo recomezo, reco-
mezo que se efectuaría  segundo Blanchot mediante un “salto” 
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(expresión que fai pensar, por certo, en Kierkegaard50), que vai 
dende o infinito ó definido, dende o amorfo ou o informe á 
determinación da forma, cada novo recomezo non sería pois 
a repetición da Orixe nun senso que nós lle viñemos dando a 
esta palabra, senón, ben pola contra, a súa repetida negación: 
a renegación da Orixe, ou a re-presentación da súa ausencia, 
unha Orixe que non se reactualiza senón que tan só se repre-
senta: o libro como imaxe dunha Orixe ausente, sempre xa 
anterior e sempre aínda posterior a el.

Con cada novo libro, a Orixe é, resulta ser asemade evocada 
e revocada.

Para Maurice Blanchot a Literatura nunca sería simple eco 
ou ulterior reflexo escrito dunha palabra oral máis orixinaria e 
anterior. Palabra viva ou pronunciada de viva voz; palabra pro-
ferida e voceada por alguén e coa cal esa persoa se compromete 
e a través da cal se afirma como suxeito ou como tal “ego” 
particular. Sería esta, para el, para Blanchot, unha concepción 
demasiado “humanista” da angueira literaria. Humanista e 
anticuada.

Un exemplo ilustre constituiríao Sócrates, quen, como é 
sabido, non escribiu libros. Foi Platón aquel que, posterior-
mente, poñería por escrito (e falsificaría, en certo modo) as pa-
labras pronunciadas (sempre nunha situación concreta e ante 
individuos concretos), as palabras pronunciadas polo seu mes-
tre. Sócrates fala, non escribe. Blanchot refírese a el no seu xa 
citado libro O riso dos deuses51, criticando un libro de Georges 
Duthuit (Le Musée inimaginable52), nun breve ensaio titulado 
“O Mal do Museo”.

Deteñámonos un momento no que representa para nós (pa-
rece ser que non para Blanchot) a figura, bastante enigmática, 
de Sócrates.

contemPoraneidade entre comunidade e individuo

En primeiro lugar, no que Sócrates di, nós non vemos a 
simple expresión desa persoa particular que, como todo o 
mundo, tamén el era. Pola voz de Sócrates quen en verdade 
fala é a Comunidade mesma, a voz dunha tradición (memo-
ria orixinaria non escrita) que el cría ver —non sen razón— 
historicamente ameazada. Quen inspira o discurso socrático 
é ese demoño ou ese daímon53 a quen el tantas veces se refire. 
A persoa Sócrates é, limítase a ser, o medio ou o médium a 
través do cal ese “demo” —que non é humano— logra co-
municarse cos cidadáns de Atenas. Sócrates non é, pois, o 
responsable último do seu discurso aínda que estea disposto 
a garantir coa súa propia vida —coa súa propia morte como 
persoa— a verdade que se expresa nel. O discurso de Sócra-
tes é, pois, repetición. Repite, á súa maneira, reactualiza de 
forma diferenciada, unha fala inmemorial na que se expresa 
a verdade orixinaria (ágrafa, non transmitida por escrito) da 
Comunidade.

Segundo di Gilles Deleuze, o amigo de Foucault, no en-
saio titulado Différence et répétition54, esta, a Repetición, nos 
termos en que el a concibe, oponse tanto á xeneralidade da 
lei como, así mesmo, á xeneralidade abstracta do concepto. 
Recórdanos el, o coautor do Antiedipo55, que habería dúas 
formas de desobedecer ou de opoñerse á Lei. Unha, a ironía. 
A outra consistiría en someterse a ela —e acatar a lei— dun  
certo xeito “masoquista”, é dicir, obedecéndoa de forma ab-
solutamente fiel e literal. Pois ben; esas dúas condutas son 
características típicas da figura de Sócrates. Temos, por un 
lado, a famosa ironía socrática56. E polo outro, o comporta-
mento dun home que, aínda sabéndose inocente, négase a 
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fuxir e acepta, sen a menor rebeldía, con absoluta submisión, 
a sentencia de morte que pesa sobre el. O Sócrates que bebe, 
sen o menor sinal de resentimento ou de protesta, o mortal 
veleno da cicuta.

Fronte ó murmurio fratricida da Biblioteca Universal (ou 
do Museo Imaxinario) —a Temporalidade recomezando ou 
repetíndose no tempo— debemos recordar o feito indubida-
ble dunha cultura popular, dunha poesía anónima, sen autor 
recoñecido (baladas, romances, contos, etc.) que nin se crea 
nin se transmite por escrito.

Os creadores desta poesía oral sabíanse, en canto individuos 
particulares, rapidamente destinados ó esquecemento. Esta li-
teratura sen libro non podería ser en ningún caso “humanista” 
no senso que parece conferirlle M. Blanchot a esta palabra. No 
seu anonimato non resulta ser expresión de ningún “ego” par-
ticular. Poesía non datada —sen data no tempo— e sen nome 
propio. O seu autor non necesita renunciar ou despoxarse 
da súa identidade persoal porque nunca a tivo. O autor (ou 
autores) desta lenda ou daquela balada popular foi, é, e será 
sempre, por sempre e dende sempre, un individuo non iden-
tificado. É a Comunidade a que, sen aceleración, sen impa-
ciencia, a través dos milenios e dos séculos, se vai  expresando 
repetidamente a través del.

Cando nace esa fábula, esa narración ou ese poema? Pois 
xusto cando ten que nacer; nin antes nin despois. Esa creación 
non depende da conciencia nin da vontade de ningún indivi-
duo particular, aínda que aconteza, accidentalmente, a través 
del. O artista individual ten sempre présa: con impaciente pa-
ciencia ten que se apresurar a rematar a súa obra —a apreixar, 
coma un Cézanne, a esencia inaferrable da Pintura, ou coma 
un Flaubert ou un Mallarmé, a da Literatura— antes de que a 
morte lle sobreveña.

Pero a Comunidade, o substrato escuro e intemporal do 
Nós-outros común, dispón de todo o tempo do mundo para 
crear e recrearse.

Xa o dixemos: a (re)actualización especialmente “forte” ou 
intensa da Orixe Intemporal suspende, detén, inmobiliza o 
decorrer do tempo. Pero esta epoxé 57 ou suspensión do tempo 
dá lugar ó “memorable”: o inmemorial, aquilo do que non se 
garda memoria, orixina —no decurso do tempo linear— a 
repetición do memorable. Esta memoria comunitaria non de-
bemos buscala en ningún arquivo documental —en ningunha 
biblioteca— pois non é calcada, rastro ou vestixio (escritura) de 
algo acontecido sempre anteriormente, non é re-presentación, 
senón re-actualización diferenciada, non é memoria morta se-
nón desmemoria viva. Reactualización, na sucesividade tem-
poral, do Esquecemento, da Orixe in-memorial e esquecida.

Reactualizar é revivir, non simplemente “recordar” no sig-
nificado habitual, “débil”, que se lle soe dar a esta palabra: 
representarse na memoria o xa non presente.

O mesmo conto, a mesma canción, repítese, dende a Orixe 
ou ab origine, nace de novo, cóntase, cántase por diferentes 
individuos, ano tras ano, xeración tras xeración, século tras sé-
culo. Para o home comunitario recordar unha poesía é recitala 
e só cantándoa, volvéndoa cantar, se “recorda” unha canción. 
Vólvese cantar —con diferente voz, coa voz da neta ou do 
neto— a mesma cantiga que se oíu cantar —con diferente 
voz— ó avó ou á avoa.

Contar, cantar ou recitar ben, só pode facerse se chega a 
producirse, a re-actualizarse a milagre, o memorable prodixio 
da Contemporaneidade entre a Orixe Intemporal e o tempo, 
entre o Esquezo e a Memoria, entre a Non-significación e o 
significado. É daquela como a canción se canta sempre —a 
través dos séculos— por primeira vez; nace, re-nace, dende a 
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amnistía da Orixe, dende a amnesia, dende Mnemosyne58, esa 
memoria do intemporal, sen débedas con respecto ó pasado 
nin deberes con respecto ó futuro. Non re-comeza dende o 
“grao cero do tempo” (renegación da Orixe, repetición fratrici-
da da Temporalidade, o eterno re-comezar do Tempo), senón 
que vén ó tempo —actualízase— dende o non-Tempo, dende 
a Orixe Intemporal. Non hai nela o menor desexo nin de iden-
tificarse (continuidade) nin [de] contradicir (descontinuidade), 
de recordar ou de anticipar, de reemprazar ou de desprazar 
ningunha outra “obra” anterior nin posterior.

Cada conto, cada canto, teñen un tempo e un espazo con-
cretos: unha duración propia: o tempo e o lugar no que o conto 
volve ser contado e a canción cantada.

Sucede, moi a miúdo, que esa canción ó ser repetidamente 
cantada ou interpretada, ó través dos anos, por diversos indivi-
duos, varía ou cambia; pero cambia porque ela quere, é dicir: os 
sucesivos individuos cren estar cantando exactamente a mes-
ma canción que lle oíron cantar a outros, pero, de xeito invo-
luntario, sen decatárense, e sen conscientemente querer facelo, 
están a cantar unha canción modificada e que xa é distinta 
daquela que cren estar fielmente a repetir.

A lenda, a narración, vaise facendo a si mesma, achegándose 
á súa propia esencia intemporal, a través das súas sucesivas 
repeticións no tempo. Esencialízase, decántase ou simple-
mente transfórmase noutra narración distinta: renace, dende 
a inconsciencia da Orixe, como diferente. Non como oposta 
ou contraria a si mesma; nin tampouco como “parecido”, su-
cedáneo ou substituto de si mesma, senón como Ela-mesma-
distinta-de-si-mesma.

Cando se acerta a dicir cunha feliz combinación de palabras 
—esas palabras exactas e non outras— aquilo que se quere 
dicir, estamos ante unha obra mestra da poesía popular. Nesa 

poesía en ningún caso e de ningún xeito podemos separar o 
significado, a mensaxe, o sentido (ou o contido, o que se está 
querendo dicir) da forma, as exactas palabras insubstituíbles a 
través das cales esa “mensaxe” queda definitivamente plasma-
da ou expresada.

O non significativo (a “forma”) e o significado (a mensaxe, 
o nivel semántico da fala, o “contido”) con-crecen conxunta 
e indisolublemente, do mesmo xeito que a Orixe Intemporal 
concrece inseparablemente, de forma contemporánea, con ca-
dansúas diferenciadas e sucesivas actualizacións no tempo. A 
poesía popular, pois, significa algo ou algo significa. Non é, 
nin pretende limitarse a ser, unha simple “imaxe” dunha Ori-
xe in-significante totalmente abstraída ou separada de toda co-
munidade e de toda comunicación, de todo significado. Non é 
nin pretende limitarse a ser a “forma” do Informe, a “arbitra-
ria” determinación do Indeterminado. Para establecer se algo 
está ben dito ou defectuosamente dito, necesitamos ter, como 
mínimo, unha certa intuición do efectivamente dito e do que 
se quere dicir: unha certa intuición do significado (o que as 
palabras significan) e o sentido, o que se quere dicir con iso 
que se está a significar: que se está querendo dicir, con iso que 
se está dicindo.

Sen embargo a verdadeira esencia da poesía non consiste na 
mensaxe que tamén transmite, senón nas concretas palabras 
—non abstractamente intercambiables; esas e non calquera 
outras— a través das cales a mensaxe é asemade velada e re-
velada. Se esta poesía popular está creada, como é natural, 
dentro dunha determinada lingua, esas palabras esenciais non 
poden ser traducidas a ningunhas outras que pertenzan a esa 
mesma lingua; esa tradución carecería de sentido. Pero tam-
pouco poden selo a ningunhas outras, de igual significado, 
que pertenzan a unha lingua distinta ou estranxeira.
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No capítulo v de O riso dos deuses, que leva por título “Tra-
ducir”, escribe Blanchot citando a Walter Benjamin: “As lin-
guas  —anota— apuntan cara á mesma realidade, mais non 
do mesmo xeito. Cando digo brot e cando digo pan enfoco a 
mesma cousa segundo un modo diferente”59. Suponse entón a 
existencia dunha “cousa” —que é a mesma— que non obstan-
te pode ser nomeada con palabras diferentes. A consecuencia 
que, ó noso entender, se derivaría de tal aserto, sería unha radi-
cal separación entre o significado e o significante, e implicaría 
o privilexio ou a supremacía da semántica (a mensaxe) e, por 
tanto, a profanación impía e desapiadada da palabra poética. A 
Literatura, a Biblioteca Universal, esixe a recíproca tradución 
de tódalas obras entre si, incluídas as escritas en distintas lin-
guas e en diferentes épocas. A Literatura “culta”, se, como di o 
refrán, traducir é traizoar, estaría xa que logo instituída sobre 
a traizón, a repetida traizón da fe, da fidelidade, da lealdade e 
da mutua confianza entre os irmáns. A descomposición e o en-
velenamento traizoeiro da Comunidade Orixinaria. A Litera-
tura escrita sería daquela (se tomamos a serio a perspectiva de 
Blanchot) ó mesmo tempo Comunidade finxida, simulada… 
e fratricidio disimulado. A linguaxe convertida en representa-
ción ou imaxe de si mesma. Traizón versus Tradición.

      

Predominio do contido, do siGniFicado 
ou da “mensaxe” sobre a Forma

Ora ben, se a “cousa” existe ou pode concibirse separada da 
concreta palabra que a nomea —esa palabra e non outra— 
entón na literatura escrita, a “cousa”, o significado, a mensaxe, 
é, na súa esencia (e non esquezamos que a poesía era palabra 
orixinaria e esencial), muda e innominable; está condenada a 

non poder concretarse nunca en ningunha combinación con-
creta e insubstituíble de palabras. Daquela o significado non 
significa nada e a Literatura carece de significado e de sentido.

Representaríase a Literatura, en cada obra, como imaxe ou 
sucedáneo transitorio da súa propia esencia sempre inacadable 
e ausente: dobremente ausente no pasado e no futuro: tem-
poralmente ausente. Imaxe substitutoria e substituíble dunha 
Orixe (ou pseudo-orixe) abstracta que rexeita repetidamente 
todo concrecer común e que se nega a contemporizar ou a ser 
contemporánea con todas e cada unha das súas sucesivas e 
diferentes manifestacións.

O autor de A Literatura e o Mal 
60,   G. Bataille, acuñou unha 

expresión para definir a comunicación intensa ou a verdadeira 
comunicación: a complicidade no Mal. Sería esta unha  forma 
perversa de recuperar a Comunidade perdida —comunidade 
entre os homes e a natureza; repetido concrecer entre unha 
comunidade humana e o chan ou o concreto territorio co que 
convive e no que vive— mediante a transgresión das normas da 
sociedade vixente. Esa palabra anti-social que nada concreto 
significa —ese rumor, ese murmurio apagado e insistente— 
delata un uso subversivo, transgresor e perverso da linguaxe. A 
contemplación da imaxe fascinante ábrelle ó lector o abismo e 
a tentación vertixinosa da morte e do desexo.

Na Biblioteca Imaxinaria (o mesmo que a arte no Museo 
Imaxinario) a Literatura, ese proceso interminable, non estaría 
presente en ningunha obra determinada ou acabada, senón no 
repetido entre —no repetido espazo que media entre— o libro 
anterior e o posterior. Xa non unha palabra e aínda non unha 
palabra: vago murmurio cómplice e que a min me fai pensar 
nunha Comunidade perversa e inconfesable. Pois ese intervalo 
que media entre un libro e o outro é o lugar da complicidade e 
mais da sorte. Ambos libros néganse o un ó outro e ó mesmo 
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tempo identifícanse complicemente na mutua aniquilación: 
corren os dous a mesma sorte; son con-sortes. Nin a cara nin a 
cruz, senón o canto da moeda ou o cortante gume da navalla. 
Ese murmurio é unha palabra entrecortada.

A perpetua transformación que exercen uns libros sobre os 
outros, a incesante metamorfose das obras, implica a inestable 
vacilación da forma —por que precisamente esas palabras e 
non outras?—, da forma de cada obra que acaba así por mos-
trarse inxustificable: cuestión de sorte, produto dunha decisión 
que nada xustifica. Pero así mesmo implica a vacuidade, a falta 
de sentido ou a non-significación (a insignificancia) do conti-
do: se o mesmo contido pode ser dito por palabras que, sendo 
distintas, significan a mesma cousa (words, words, words), da-
quela o significado en si mesmo, a cousa, resulta ser indicible e 
indecidible. A cousa da Literatura, a súa esencia, constituiría 
pois a súa insignificancia indecidible. A Literatura sería entón 
a palabra vacua ou a palabra va. No seu comentario (titulado 
“A Palabra Va”) sobre Le Bavard, a obra de Louis-René des 
Forêts61, Maurice Blanchot infórmanos da fonda impresión 
que, pouco antes de morrer, a lectura deste libro causara no 
seu amigo Georges Bataille.

Le Bavard en galego significa “O charlatán”, é dicir, aquel 
que fala simplemente por non estar calado ou que, de forma 
deliberadamente “neutra”, impersoal e intranscendente, para 
matar o tempo, para encher o baleiro do tempo, sen preten-
der dicirnos nada, fala por falar. Ese home que as máis das 
veces escoitamos por simple cortesía, un pouco como quen oe 
chover (como quen está a oír o monótono rumor da chuvia), 
tampouco espera nin solicita obter de nós unha atención de-
masiado concentrada ou especial. Abóndalle con que perma-
nezamos presentes, ou escoitando ou facendo como que “total, 
no fondo, tanto ten”.

Destruír, di. “Destruír é un murmurio”, escribe Blanchot. 
Na súa trivial banalidade, na falta total de “autenticidade” (no 
senso heideggeriano desta verba62) o falar do charlatán indi-
ferenciado e ocioso —e que cando está a dicir calquera cousa 
podería estar a dicir, no mesmo ton, outra calquera— é un 
dicir que se destrúe a si mesmo, o simulacro dunha linguaxe 
ausente: El mesmo, o propio charlatán, está ausente da súa 
palabra impropia; el mesmo disimúlase a través da súa garla in-
substancial e inesencial. Pero entón, na súa linguaxe, a ausen-
cia do Ser, a Orixe ausente, maniféstase ou aparece: móstrase 
como aparencia, aparición espectral, da súa propia ausencia: o 
Ser disimúlase; pasa a ser agora Disimulo ou Disimulación63.

Disimular implica a non concreción ou contemporaneidade 
orixinaria entre a lingua, o Ser da linguaxe e as súas sucesivas 
representacións no tempo. A non-“simultaneidade”. Pero im-
plica igualmente a escritura como palabra diferida, i.e., a non 
simultaneidade da palabra, a obra literaria, a poesía, consigo 
mesma: a súa disimilitude. E supón así mesmo a similitude, o 
“parecido” ou mesmedade entre unha palabra anterior, xa au-
sente, e outra futura e aínda ausente. Oposición e identidade 
a través da aniquilación recíproca. “Palabras, palabras, pala-
bras”. A Literatura, a esencia da Literatura, sería entón aquilo 
que repetidamente se subtrae e se disimula entre as distintas 
obras. A Literatura non nace, nin renace a partir da Orixe 
Intemporal (non hai Literatura orixinaria) senón que parte da 
Temporalidade, negación e afirmación asemade —eterno re-
comezo, eterna repetición— do tempo sucesivo e irreversible: 
do tempo histórico.

A Literatura sería, pois, en certo modo, “Historia da Lite-
ratura”. Conciencia ou autociencia de si mesma. Un coñecer-
se ou un saberse. Saber dos libros que xa non se están a ler 
(a revivir), conter xa noticia daqueles outros que aínda non 
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limos ou non tivemos ocasión nin tempo para os ler. Pero, 
por outra parte, a esencia da Literatura non é histórica, pois 
sería sempre, na mesmedade homoxénea do tempo, anterior 
e posterior a calquera obra particular. A Literatura tería que 
ser entón negación de si mesma, repetida transgresión da súa 
historicidade ou das súas sucesivas manifestacións históricas. 
Comezar, re-comezar, sería empezar dende a estrutura fratri-
cida da temporalidade: tensión irreconciliable entre os dous 
irmáns que, no fondo, son idénticos: pois ambos son (el) ese 
terceiro ou ese outro (ese entre, esa entrilladura) a través do cal 
se matan e se aman.

Ese entre é o lugar [onde] se relacionarían, sen posible conci-
liación, o lector e o escritor do libro. Pero ese lugar —mesme-
dade irresoluble entre identidade e oposición; ou irmandade 
fratricida entre o antes e o despois: ser/non ser, verdade/menti-
ra, complicidade no Mal— xamais poderá ser dito, significado 
ou pronunciado: tan só mostrado.

A escritura, o Libro como imaxe lingüística: recordemos 
o chamado no seu día Nouveau Roman, ou a “Literatura da 
mirada”, ou a relación que un Robbe-Grillet —autor de Le 
voyeur64— ou Margaritte Duras65 ambos tiveron co Cine, etc. 
Ou o propio Georges Bataille, colaborando como actor nunha 
película, etc.

A Literatura manifestaríase entón baixo a forma esencial 
e quinto-esenciada dunha escritura “inocente”, distante, es-
tranxeira, non contaminada pola historia nin pola sociedade, 
maximamente núa e despoxada de significado, de sentido. 
Unha literatura, en certo xeito, irresponsable (que non respon-
de a ningunha pregunta) e dotada coa inxenuidade homicida 
dun Mersault na primeira parte de O estranxeiro de Albert Ca-
mus. A temporalidade mesma, o grao cero da escritura. “Hoxe 
morreu a miña nai”66.

A Literatura —poesía que nace da linguaxe escrita— ó re-
flexionar sobre si mesma transfórmase nunha especie de me-
ta-literatura e encóntrase abocada a meditar sobre a escritura 
esencial ou sobre a esencia da escritura. Todo resultaría ser 
como se a escritura —o rastro, o vestixio, ou sexa, o derivado 
e secundario, a ausentación da Orixe— constituíse ela mesma 
o verdadeiramente orixinario. E como se rexistrase unha para-
doxal e contraditoria mesmedade, entre a afirmación da Orixe 
e a súa negación: entre Orixe e Comezo.

Blanchot parece establecer unha relación demasiado ríxida 
entre a expresión oral e a afirmación do “ego” individual. E 
semella non tomar en conta a existencia innegable da poesía 
popular (moi anterior a toda Literatura) e da súa principal ca-
racterística: o anonimato. A poesía popular sería, como nos 
recorda Agustín García Calvo, unha “poesía sen poeta”67.

A presenza  física do que narra ou do que canta —a daquel 
que, en determinada situación pasadía e pasaxeira, está a reci-
tar un poema— non implica necesariamente afirmación —a 
permanencia no tempo— da súa identidade persoal, da súa 
particularidade como persoa dotada de nome propio e apeli-
dos. Máis ben todo o contrario: a escritura é o que permanece, 
en cambio as verbas voan.

Ese individuo que está aí presente, diante miña, narrán-
dome unha historia ou recitándome un poema, é el, insubs-
tituíblemente el —meu avó, miña nai, tal ou cal veciño de 
meu— e non outro calquera. Nese momento concreto, non é 
abstractamente intercambiable por ningún outro. Non é un 
“El” impersoal e indiferentemente intercambiable por outro 
ou outros eles; nin tampouco por un “Se” no senso que lle M. 
Blanchot outorga a esta palabra.

Por medio do recitador, a través da súa cálida presenza ante 
os nosos ollos; a través da expresión da súa face, dos seus xes-
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tos; a través da súa voz única e intransferible (non o indiferen-
ciado murmurio dun Se calquera) está contemporaneamente a 
actualizarse o substrato soterráneo e orixinario do Nós-outros 
común. A Orixe, ó actualizarse, ó revivirse e ó convivirse, fai-
se, á súa maneira, presente; non se limita a ser simple imaxe 
ou representación da súa propia ausencia. Está enteiramente 
aí, en cada unha das súas diferentes e sucesivas actualizacións 
intensas, especialmente intensas ou memorables. A Orixe é 
aquilo invisible que se fai “visible” ou se revela a través da 
poesía que tal individuo particular está a contar ou a recitar 
ante nosoutros. O Nós-outros común recoñece a “presenza” 
da Orixe esquecida, ou a esencial contemporaneidade entre 
a intemporalidade e o tempo cando algún dos oíntes ou dos 
espectadores, de súpeto, exclama: “Ah, iso era xusto o que eu 
quería dicir aínda que non sabía como”. Esa xusteza ou mila-
groso encaixamento entre o “iso” que se quere dicir e o “como” 
(a mestría da forma) non se limita a dicirnos “algo” senón a 
verdade; isto é, a verdadeira esencia común e intemporal dese 
“algo”. Desposamento nupcial entre o Logos e Eros68.

Segundo Heráclito, a natureza, a physis, amaba ocultarse69. 
Para Heidegger (non para Blanchot) a poesía é a esencia da 
linguaxe (non a esencia da escritura). Este pensador chegou a 
afirmar tamén que “a fala era a voz da terra”70.

Pois ben, se nas culturas tradicionais e predominantemente 
campesiñas hai —ou houbo, no pasado— unha amorosa con-
vivencia e un recíproco concrecer entre a comunidade humana 
(mortos, vivos e por naceren) e a terra, o solo (“o noso chan”), 
no que ela, a Comunidade, está arraigada, a Orixe é aquela 
forza soterránea que, de forma oculta, anima e vivifica á Natu-
reza; pero non só á Natureza senón, tamén e ó mesmo tempo, 
ós homes que nela conviven e concrecen; e que conviven e 
concrecen con ela: con ese territorio concreto.

De aí por exemplo a importancia que, na poesía, ten, entre 
outros diversos aspectos, o ritmo: os latexos do corazón, a rít-
mica pulsación das ondas innúmeras do mar, etc.

A Orixe sub-terránea (a raíz, o fundamento) sería o “lu-
gar” de máxima e máis ardente intimidade entre o home e a 
natureza, entre a natureza que non fala, que non se expresa 
con palabras, e a palabra humana. Se para os paxaros o re-
chouchío é algo natural —como o miar para os gatos ou para 
os cans ladrar—, para o home o propiamente natural e orixi-
nario é falar, i.e., estar dotado pola natureza de pensamento 
e de linguaxe. Para o ser humano a Orixe non é, pois, nin 
Literatura, nin Cultura transmitida por escrito. A Orixe non 
é libro.

A Orixe é o sub-solo, o implícito, o Hades, o Averno, o 
que está debaixo, o sub-posto, o que nunca poderá ser expli-
citamente formulado. Só dende dentro dese silencio común e 
compartido —contemporáneo a todo dicir— tórnase posible 
a comprensión. Comprender unha poesía non consiste sen máis 
en entendela —entender a mensaxe ou o significado das pa-
labras— senón en sub-entender e sobre-entender iso que esas 
palabras misteriosas están queréndonos dicir. E o que nos está 
querendo dicir é sempre, de diversas formas, o Querer ou o 
Amor que, vitorioso contra o Tempo, une a tódolos membros 
da comunidade, presentes e ausentes ó longo dos séculos ou 
durante todo o tempo que unha determinada lingua siga sen-
do comprensible para si mesma, consigo; ou siga a ser contem-
poránea consigo mesma.

A través do tempo vélase e revélase a similitude ou mesme-
dade entre identidade (os dous irmáns son o mesmo) e oposi-
ción (os dous irmáns son contrarios). Os outros son os meus 
semellantes. Parecido ou semellanza entre a miña presenza e a 
miña ausencia: o tempo.
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Para M. Blanchot o lector escribe o libro. Chega mesmo a 
aseverar que un libro non está verdadeiramente escrito ata que 
é lido. Por tanto o lector ocupa o lugar ou substitúe ó au-
tor e viceversa: o autor o do lector. Pero, para escribir, para 
ler, tanto o autor como o lector deben desaparecer como tales 
egos individuais. Así pois, é sempre outro, un terceiro, o que, 
nun tempo homoxéneo e que é o mesmo para ambos, xa den-
de o comezo escribe-le ou le-escribe. A través dese outro que 
[é], non concretamente ningún deles dous, senón, máis ben, 
a intercambiable ausencia de ambos —a morte de ambos—, 
autor e lector asemade identifícanse e opóñense: exclúense o 
un ó outro.

De aí que finalmente a obra non se poida ler (Noli me legere) 
no senso de alguén querer buscarlle algún significado ou al-
gún sentido verdadeiros. De tal xeito que o lector nunca debe-
ra preguntar que é o que, en verdade, o autor quere comunicar 
co seu libro. Porque o autor non é un “eu” que queira comuni-
car nada, senón un outro ausente, alguén que morreu ou de-
sapareceu na súa obra. Só hai sentido e significado cando hai 
comezo e fin. (Aquí Blanchot maniféstase discípulo de Brice 
Parain71). Pero se o autor é alguén desaparecido ou morto, se o 
escritor é a desaparición do autor (esa persoa que asina o libro 
co seu nome propio), o escritor está fóra do tempo, “instalado” 
na infinitude da Orixe Intemporal, sen comezo nin remate, é 
dicir, na insignificancia do Ser. De maneira que o que o escri-
tor escribe non podería significar nin querer significar nada 
concreto. E outro tanto sucedería co lector, se é verdade que 
ó ler morre ou desaparece —como persoa particular— du-
rante a súa lectura. Se é verdade que se volve abstractamente 
impersoal, substituíble ou intercambiable por calquera; un cal-
quera que, distintamente do suxeito particular (Don Ramón 
ou dona Emily ou dona Rosalía de Castro), nunca tivo, nin 

ten, nin ha ter un tempo limitado por diante. Nin por detrás. 
Quen escribe, quen le, é un Se impersoal. Escríbese, mórrese. 
Daquela ninguén en particular morre ou escribe. E non habe-
ría, por tanto, nada particular, nada concreto que comunicar 
ou que dicir. O autor e mailo lector comunicarían entre eles a 
falta de comunicación recíproca: comunicarían o incomunica-
ble. O fundamento fratricida da Temporalidade non se pode 
dicir. Ninguén que non estivese tolo podería nunca dicirlle a 
outro: «Eu, como son ti, como te amo, como desexo ser eu, isto 
é, desexo ser ti, desexo e temo matarte; e igualmente temo/
desexo que me mates para así poder con-fundírmonos os dous 
na mesma Orixe Intemporal».

O que o escritor e lector se comunican, a través do libro, se-
ría a Comunidade orixinaria como repetida ausencia ou falta 
común: morta.

A Literatura sería entón o reiterado efecto —efecto visual— 
dunha defección ou dun defecto: a fala oral. Ten que haber 
unha fala oral defectuosa para que a Literatura —como Blan-
chot a concibe— poida comezar.

orFeo e a orixe72

Se a Orixe é contemporánea con todos e cada unha das súas 
actualizacións sucesivas no tempo, daquela o xesto homicida e 
suicida de Orfeo (ou o xesto da muller de Lot), volver a cara, 
mirar cara atrás, traizoando a promesa ou transgredindo a 
prohibición, carece de sentido. Mirar para atrás, volver, retor-
nar, re-volver(se), significa traizoar o curso linear e irreversible 
do tempo abstracto. Pero significa igualmente querer tradu-
cir: establecer unha equivalencia abstracta ou a mesmedade 
in-discernible entre o que xa non está presente (visible baixo 
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a luz) e o que aínda non chegou a estalo: Eurídice. Como se 
un tradutor intentase escribir nunha terceira lingua que non 
fose (ou que fose ó mesmo tempo) a lingua estranxeira e a súa 
propia. Ou coma se intentase escribir nunha lingua imposi-
ble, sen palabras, que fose ó mesmo tempo tódalas linguas 
e ningunha delas: a música? Volver a vista atrás manifesta o 
desexo irresistible —a fascinación mortal— de ver (lograr ver) 
o que non se pode ver: a Orixe como ausencia ou a ausencia de 
Orixe: aquilo cara ó cal tódolos signos apuntan, sen nunca o 
daren captado, aquilo do cal tódolos signos —os rastros— son 
imaxes. (A Muller de Lot ó volver a vista atrás transfórmase 
nunha estatua de sal, ou sexa, na muda imaxe de si mesma). 
Se a Orixe está separada de todo posible mundo, de toda rea-
lidade; se endexamais se actualiza; se cada vez que re-comeza, 
morre (pois a temporalidade é a negación da intemporalida-
de), daquela o libro, todo libro, transfórmase en estatua, imaxe 
para ser vista, contemplada, non lida. Noli me legere. Ese libro 
sería un obxecto para ser ollado, pero tamén para ser oído. Se, 
separada das súas correspondentes actualizacións, a Orixe In-
temporal non significa nada, daquela pouco ten que ver coa 
prosodia das linguas (o son da fala) e debémola relacionar, en 
cambio, moi directamente coa música. Pura música abstracta; 
música sen letra. Esa música lonxana, que interpreta alguén 
que xa/aínda non está presente ante o noso ollar, constituiría 
o acompañamento sonoro desa imaxe, ou desa estatua, que é 
o libro: cadáver recente, representación dunha ausencia: de al-
guén que aínda/xa non fala.

Música sen letra; música abstracta. Pero referíndonos ó 
libro, esa abstracción aínda é maior: música sen música, mú-
sica ausente, recordo ou representación (imaxe) da música. 
Música non actualizada. A imaxe sería pois esa mesma mú-
sica —un vago rumor— ou unha música que xa/aínda non 

se oe. A estrutura fratricida da temporalidade remite, por 
oposición e por contraste, a unha música orixinaria que ela 
mesma, a propia temporalidade, impide escoitar. Evócaa, re-
preséntaa ó mesmo tempo que a mata ou a silencia. Música 
que xa non se oe e que aínda non se oe. Imaxe da música, ou, 
máis precisamente, imaxe da musicalidade “esencial” ou da 
esencia xorda da música: música inaudible e inaudita. A mú-
sica, é dicir, o amor abstracto, inconfesable entre os irmáns 
—o feito de que os dous amen ou queiran o mesmo e de que 
sexan, por tanto, sen sabelo, o mesmo— maniféstase me-
diante a aniquilación recíproca: música que ó mesmo tempo 
que se afirma négase a si mesma e transfórmase en silencio. 
Esa mesmedade entre os opostos —música e silencio— é o 
murmurio ou o rumor da Biblioteca.

No tempo uni-versal e uni-forme e proxectado cara ó Futu-
ro, desexar equivale a ser. Deséxase o que xa non se é e o que 
aínda non se é.

Se o Tempo é o Ser, Ser significa entón, ó mesmo tempo (na 
mesmedade do tempo indiferenciado):

a) Ser xa e ser aínda.
b) Non ser xa e non ser aínda.
De maneira que se os dous irmáns son un (desexan ser o 

mesmo) e se se desexan matar un ó outro, e se, como xa dixe-
mos, na mesmedade do tempo ou mesmedade entre o antes e 
o despois, desexar equivale a ser (eu son o que desexo seguir 
sendo e aínda non son, ou o que desexo xa/aínda ser; eu de-
sexo seguir sendo ese que son e desexo ser ese que aínda non 
son), daquela cada irmán, ó representar a ausencia ou a morte 
do outro —substituílo—, é sen sabelo, sen comprendelo, sen 
lelo, o representante transitorio e provisorio (a representación, 
a imaxe, a estatua, a máscara funeraria, o retrato) da súa propia 
ausencia: da súa morte.
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O deus músico Orfeo amaba a súa esposa Eurídice de for-
ma orixinaria, é dicir, con amor irreal, extramundano e in-
temporal.

Pero este amor, ó realizarse, ó temporalizarse (entre eles 
dous) desaparece ou morre. De tal xeito que o namorado 
Orfeo —el mesmo vivo e morto— ama a Eurídice ó mesmo 
tempo viva (existente no tempo, na realidade, presente ante os 
seus ollos) e morta (ausentada do mundo, esvaecida na Orixe 
Intemporal).

A temporalidade —o fundamento do tempo homoxéneo— 
é asemade rexeitamento ou refutación da Orixe e a súa afirma-
ción, como recordo ou imaxe invertida na aniquilación recí-
proca: a fraternidade a través do fratricidio ou a comunidade 
na morte.

Se Orfeo, no seo dun apracible matrimonio, realiza o amor, 
traizóao, mátao ou asasínao. E por tanto el mesmo, como 
amante, resulta morto e asasinado. Se a Orixe xa non se ac-
tualiza, senón que se limita a ser representación ou imaxe da 
súa ausencia inalcanzable, debemos supoñer que Orfeo non 
desexa a Eurídice como esposa; nin desexa ter fillos, nin, moi 
probablemente, “actualizar” o amor, é dicir, realizar o acto se-
xual con ela: transformarse en pai. Daquela estamos dispostos 
a facer a seguinte afirmación: Orfeo ama a Eurídice como a 
unha irmá.

Desexaría ser ela, e, por tanto, indirectamente, que ela 
non fose (morrese ou desaparecese); e que el, o propio Orfeo, 
deixase de ser el, morrese ou desaparecese como tal (como tal 
“existente” particular). Fundiríanse os dous na in-finitude da 
morte.

Pero, ó mesmo tempo, desexaría que Eurídice fose, seguise 
sendo Eurídice, pois se non, ¿como podería amala e desexar 
ser ela? E desexaría tamén, ó mesmo [tempo], que el, Orfeo, 

fose e seguise sendo Orfeo, pois se non, ¿e como amar e ser 
amado?

Así pois, Orfeo ama a Eurídice, viva e morta, entre a vida 
e a morte: ámaa cando ela non está xa morta nin tampouco 
aínda viva; ou cando está xa morta e viva aínda; ou xa viva e 
aínda morta.

Coñecemos a lenda tal como nola relata Ovidio no libro 
décimo de As Metamorfoses. O poeta-músico Orfeo casara con 
Eurídice e os dous esposos establecéronse na Tracia. Unha ser-
pe encantada, ó morder á muller, fora a causa da súa morte. 
Orfeo entón ten a ousadía de descender ó Hades coa intención 
de rescatar á súa esposa. A súa música seduciu ás divindades 
infernais e estas concedéronlle o permiso para facer o que el 
quería. Pero cunha importante condición: Eurídice pode re-
gresar ó mundo superior só se Orfeo non volve a cabeza para 
ollala ata que ela estea a salvo baixo a luz do Sol. Pero, durante 
o camiño, Orfeo volveu a cabeza. Mirouna. “Quixo abraza-
la… e só abraza como un lixeiro fume”73.

Eurídice é aínda fermosa e nova. Morreu “prematuramen-
te”, antes de tempo. Todos morremos prematuramente ou de-
masiado pronto —tanto os suicidas como os que quixeran 
prolongar o maior tempo posible a duración da súa vida—, 
todos morremos, como o rei Hamlet, por cousa da picadura 
mortal dunha serpe, dunha serpe —encantada— que resulta 
ser o noso irmán, o noso sucedáneo ou substituto, asemade 
idéntico e contrario a nós, o noso próximo, aquel que mantén 
connosco un aproximado parecido. O mesmo parecido que, 
no transcurso do tempo, o Ego individual mantén consigo 
mesmo.

Eu son ocultamente meu propio irmán asasino, o meu pro-
pio representante ou substituto temporal. Eu son alguén que 
se parece a min.
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Se Eurídice regresa á vida, ocupa o lugar ou substitúese a si 
mesma. O que quer significar que xa antes era unha substituta 
de si mesma. Ese “si mesma” que se disimula entre ambas Eu-
rídices (a xa morta e aínda non resucitada) —Eurídice como 
repetición—, esa “esencia” invisible, é o que Orfeo quixera ver.

O Inferno, o Hades sub-posto e sub-terráneo é unha me-
táfora da Orixe. Pero, para Blanchot, a Orixe é o Ser. Ou, 
como di moito Pierre Klossowski (Un tan funesto Desexo74), o 
ser en canto Ser. Ese “Ser” é infinito, nin empeza nin remata 
en ningún punto. Só para os existentes finitos, condenados á 
historia e máis ó tempo; é dicir, só se hai un comezo e un 
remate (o proxecto e a realización do proxecto) pode haber 
sentido e significación. Pero o Ser, por ser infinito, é non-sig-
nificante ou insignificante. Simplemente é, i.e., non é nada 
concreto, nada que concreza contemporaneamente cos diversos 
individuos existentes. Na súa insignificancia é nada ou non é 
nada. A verdade sería pois unha imaxe —simulación, simili-
tude, simulacro— dese ser que nada significa ou que é nada. 
Pierre Klossowski:

“Imaxe dunha cousa non designa nunca desa outra 
cousa máis cá súa ausencia. E así o nada non só fun-
da a semellanza, é a semellanza mesma. Semellanza 
de que? Non é a dun ser que se disimula?”75

orFeo e o temPo76

Xa dixemos que Blanchot tende a identificar a expresión 
oral, a fala viva, coa afirmación da identidade persoal: exte-
riorización da subxectividade ou da “alma” individual desa 
persoa concreta que, nun tempo e nun lugar concretos e ante 
outras persoas determinadas, fala ou está a facer uso da pala-

bra. Tamén sabemos que para o autor de O espazo literario a 
Literatura está e debe estar libre de todo uso, de toda usura e 
de toda utilidade.

Xa levamos dito que Tradición e Historia son dúas cousas 
ben distintas que non deben confundirse. O mundo histó-
rico resulta ser por excelencia o mundo da realización e do 
proxecto; un mundo “fáustico” e pre-ocupado sempre polo 
seu futuro, é dicir, polo seu “progreso”. Non esquezamos que 
Fausto é o causante da desgraza e da ruína da parella idílica, 
idilicamente pastoril e campesiña, que formaban Baucis e Fi-
lemón. O “traballo do negativo” consistiría precisamente niso: 
o home arríncase —desarráigase— da Natureza, afástase do 
Ser, para, dende esa adquirida liberdade ou dende ese “nada” 
sartreano que el é, poder transformalo e dominalo. Impoñerse. 
O home xa non é a Natureza senón que se limita a utilizala: 
sacarlle o máximo rendemento e proveito. El mesmo trans-
fórmase nunha ferramenta ou nun útil posto ó servizo dese 
proxecto existencial, ou proxecto de futuro, que como indivi-
duo mortal —existencia limitada no tempo— el é. O indivi-
duo, no tempo abstracto acelerado, é esa vontade de realizar 
de contado ou canto antes os seus proxectos, e de realizarse a si 
mesmo como proxecto. O ser intemporal orixinario retírase e 
escurécese: auséntase e transfórmase en instrumentalidade, en 
ser-para, i.e., en servir ou ser utilizable para a realización dun 
“proxecto de futuro”.

Mediante a inutilidade histórica e social da Literatura, no 
seu soberano non servir para ninguén e para nada, repítese, 
en cada libro, a inocencia e a insignificancia do Ser intempo-
ral orixinario. A súa futilidade. O libro non di nada, carece 
de significado e de sentido. O libro simplemente é. Pero, den-
de o punto de vista social, dende o punto de vista histórico 
e moderno, non servir para nada (futuro) ou non valer para 
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nada (futuro) equivale xa a non ser: a non ser nada ou a xa 
ser nada.

Ora, se nos situamos nunha perspectiva tradicional (campe-
siña, e non histórica; nin tampouco, dende logo, pre-histórica 
nin pos-histórica), atopámonos con que a contemporaneidade 
que se establece —a través do Nós-outros común— entre a 
Orixe Intemporal e o tempo sucesivo descoñece esa radical 
oposición entre “ser” —simplemente ser— e ser-útil. Ou entre 
a insignificancia e o significado ou o sentido. Ó traveso da 
Comunidade orixinaria, os sucesivos individuos humanos e 
a Natureza intemporal, concrecen contemporaneamente. Por 
tanto a utilidade —o que é útil para o home— non nega o Ser 
nin o Ser da cousa nega a súa utilidade.

Convívese coa terra que se traballa e que se labra, do mesmo 
xeito que o pastor convivía co seu rabaño e non se limitaba só 
a “utilizalo”. O labrego non forzaba nin violentaba a natureza, 
senón ó revés: cultivábaa. Necesitábase, pois, que houbese un 
esencial, profundo e mutuo acordo orixinario, entre o ser ou o 
querer da propia Natureza, a súa esencia, e a Forma ou o modo 
(o “como”) de traballala, a axeitada forma de facela frutificar e 
producir. Co-laborar con ela; axudala a actualizarse.

Por iso deberiamos pensar que “a poesía sen poeta”, a poe-
sía popular de tradición oral, non era considerada inútil nin 
contraria a todo uso. “Ser” e “Uso” marchaban, camiñaban, 
bailaban amorosamente desposados. Os usos e os costumes da 
comunidade tradicional constituían, a través do tempo, o seu 
propio e máis xenuíno ser.

“Usar” unha poesía consistía precisamente en recitala; en 
volver actualizala ou re-citala, i.e., precisamente, en facela ser. 
O seu repetido uso era a expresión máis xenuína da súa esen-
cia. Recitala non era lela, senón falala, recitala en voz alta. E o 
como (a forma) se recitaba —a prosodia, o ritmo, a melodía, a 

métrica, o facer énfase en tal ou cal palabra, etc.— revelaba xa 
a comprensión, ou, polo menos, unha certa pre-comprensión, 
ab initio, do seu sentido. Para saber se alguén comprende ou 
non o sentido dun texto escrito, nada mellor que pedirlle que 
nolo lea en voz alta. 

O chan… o noso chan… a voz da terra: o solo… A poesía 
considerábase beneficiosa e útil porque con-solaba (con-solum). 
A voz da fala orixinaria concrecía sobre un mesmo solo, a tra-
vés desa persoa que estaba cantando ou recitando. Esa voz fa-
cíalles compartir a todos (o que cantaba e os que o oían) a 
alegría e o consolo de, aínda sendo individuos limitados e fini-
tos, estaren sen embargo todos eles a habitaren e a viviren nun 
mesmo solo. Nun mesmo solo común e orixinario; común ós 
actuais (os “presentes”), os devanceiros e os vindeiros. A miña 
alegría non é só miña, senón que é tamén nosa; a miña pena 
non é só miña, senón que é tamén común e, daquela, moití-
simo máis doce e levadeira, inseparable da alegría mesma. O 
que hai en min, precisamente en min (non noutro calquera 
abstractamente intercambiable) de máis íntimo e profundo, 
o máis esencial de min, a miña esencia, é, tamén, o que hai 
de máis íntimo e profundo en todos e en cada un dos outros: 
“eterno”. 

Eu son, pois, ó mesmo tempo, nosoutros e un insubstituíble 
e distinto de calquera outro.

Non debemos confundir, en ningún caso, a presenza físi-
ca e concreta dun individuo (a súa presenza, nunha situación 
determinada, ante a miña ollada e a dos outros) co que nese 
individuo poida haber de “ego” substancial ou de “suxeito”.

O “ego” é precisamente o que non se ve, o que nunca se 
actualiza, o que sempre está oculto e ausente. E é xusto esa 
ausencia a que me permite a min dicir que Eu son agora, que 
Eu fun onte ou hai dez anos e que Eu serei ou seguirei sen-
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do mañán ou dentro de equis anos. Pois iso significa que Eu 
nunca cheguei a estar presente en ningún momento concre-
to e diferenciado do tempo. “Eu” son, monótona e ansiosa 
mesmedade, ou parecido comigo mesmo ó longo do decorrer 
homoxéneo do tempo. Eu nunca se actualiza, nunca está ver-
dadeiramente presente, está sempre representándose a si mes-
mo (entre o pasado e o futuro), é unha representación da súa 
propia ausencia proxectada cara ó futuro. Para actualizarse, 
para estar “presente”, para concretarse, Eu tería que disolverse, 
esquecerse parcialmente de si mesmo. A poesía oral, a que está a 
recitar alguén na nosa presenza, alguén actualmente presente, 
esixe do suxeito un esquecemento parcial de si mesmo. Es-
quecemento non total, pois iso implicaría a absoluta perda ou 
falta de sentido, esquecería o poema que quere recitar e impe-
diría entón cantar ou recitar nada concreto. Impediría sentir 
e con-sentir co sentido da canción ou do poema. O sentido é 
contemporáneo do poema. 

Se o Eu é representación da súa ausencia no espazo e mais 
no tempo, ningún vehículo sería máis adecuado para afirmar 
o “ego” persoal do autor do que a escritura, é dicir, o libro con 
copyright e nome propio, ou sexa precisamente a Literatura es-
crita. A “escritura” coma a voz sen voz dun Ego ausente; un 
Ego que se prolonga e se representa na súa ausencia. 

Sería entón o Ser aquilo que se disimula entre as diversas e 
sucesivas imaxes —simulacións, “parecidos”— de si mesmo. 
O novelista, ensaísta, teólogo heterodoxo, irmán do pintor 
Balthus Klossowski, e debuxante e escultor el mesmo, ou sexa 
Pierre Klossowski77, cita unha frase de Blanchot chea, por cer-
to, de resonancias hegelianas e existencialistas:

“...a morte é tan pronto traballo da verdade no mun-
do, como a perpetuidade do que non admite nin 
comezo nin fin”78

Pois ben, Orfeo —ese artista— quere “sorprender”, captar 
a verdade máis solitaria e íntima de Eurídice, precisamente 
esa que lle está prohibido ver. Na súa impaciencia non espera 
a mirar a imaxe da súa amada baixo o resplandor do sol, xa 
fóra dos infernos; non agarda o tempo necesario (necesario para 
o seu proxecto poder realizarse) que lle permitiría contemplar 
(no futuro) a beleza da súa esposa insculpíndose baixo a luz 
diúrna do mundo superior. Non, o que el desexa é algo tan 
tráxico como imposible: presenciar, “ver” a súa ausencia. Cap-
tar visualmente, converter en imaxe a súa propia ausencia e a 
de Eurídice. Contemplar aquilo que está entre o Tempo —a 
sucesividade temporal— e a súa negación: o Ser infinito e in-
temporal da Orixe: entre a luz do Sol e a as tebras do Hades: 
mesmedade entre ser e non ser, entre o xa e o aínda.

Cando Eurídice camiña detrás del, durante o camiño —o 
tránsito, a transitoriedade, o pasadizo, a pasaxe…— que ó 
mesmo une/separa, aproxima e distancia o mundo superior e a 
noite do Hades, Orfeo sabe que a súa amada xa morreu pola 
picadura dunha serpe, e que, sen embargo, aínda non morreu, 
pois está a alancar, invisible, detrás súa; de maneira que, se é 
mortal e aínda non morreu, en certo xeito xa morreu: non só 
porque xa morrera antes, no pasado, senón tamén porque, se 
abandonan o Hades, terá que repetir a súa morte por segunda 
vez, no futuro. Entre esas dúas formas de ausencia (no pasado 
e no futuro) Orfeo non desexa captar a presenza actual da 
amada, pois, para Blanchot, a Orixe non se concreta nin se 
actualiza senón que unicamente se re-presenta ou se simula e, 
xa que logo, disimúlase entre unha representación (anterior) e 
outra (posterior). Antes de que Eurídice volva estar presente, 
antes de que ela se re-presente no mundo dos vivos, Orfeo 
quere captar —ver e abrazar— iso indefinible e infinito que se 
disimula na imaxe ou na representación; contemplar iso que 
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é sempre e dende sempre repetidamente anterior e posterior a 
toda representación finita e temporal. Non o que normalmente 
entendemos por tempo —linear, sucesivo e irreversible— se-
nón o seu oculto fundamento “orixinario”, a Forma inmutable 
do Tempo (ou do Ser), a estrutura da Temporalidade coma tal: 
aquilo que é sempre repetidamente anterior e posterior a todo 
comezo, a Repetición como “parecido”, mesmedade ou equi-
valencia entre o antes e despois, a “Orixe” pensada de forma 
negativa (a “Orixe” como negación ou ausentación da Orixe), 
a Orixe como falta ou ausencia repetidas.

O Tempo vela, “oculta” esa esencia. A Orixe Intemporal 
e Infinita, a Noite Indeterminada e orixinaria, tampouco a 
permitiría ver. Esa esencia tan só podería ser contemplada nun 
“espazo” que mediaría entre a Orixe Intemporal e o tempo 
do mundo. Nin xa o primeiro nin aínda o segundo: nin xa 
intemporal nin aínda temporal: a temporalidade mesma. Iso 
orixinariamente terceiro.

Cando Orfeo volve a cabeza establece a reversibilidade do 
tempo aparentemente irreversible: mata, re-mata a Eurídice 
por segunda vez; e, no mesmo movemento, mátase ou re-má-
tase a si mesmo. 

Deséxase ser (ou posuír) o que xa non se é e o que non se 
é aínda. Por iso Orfeo mira a Eurídice no intervalo ou no in-
terregno: no camiño de retorno ou de regreso: cando xa non 
está morta nin tampouco aínda viva. Ou cando non está aínda 
morta nin tampouco está xa viva.     

Cántase o que se perde. Se se ama infinitamente, aínda se 
ama a ausencia do outro. Ámase a ausencia ó traizoar a súa 
promesa. Ó esquecerse da prohibición, mirar para atrás, Orfeo 
traizoa a continuidade ou o parecido, que ó través da perma-
nencia do ego persoal, se establece entre o pasado e o futuro: 
entre prometer (no pasado) e cumprir ulteriormente o prome-

tido. Sería esta, segundo Nietzche (a capacidade de prometer e 
cumprir o prometido), a orixe mesma da moral concibida ante 
todo como memoria de futuro. O transgresor Orfeo comete 
pois unha inmoralidade, un acto (desobedecer a prohibición) 
contra a moral… (Tradicional? A moral do Averno, do sub-
solo, da terra).

Pero, amais diso, esta “memoria de futuro” resulta ser in-
separable da capacidade humana de transformar os proxectos 
en realidades, de realizar ulteriormente ou despois o anterior-
mente proxectado; de converter os nosos desexos en obras, 
realidades. De non haber o máximo grao de similitude ou 
coherencia entre o Desexo e a Realidade, entre o Proxecto e 
a súa plasmación en actos (actos dotados de significado e de 
sentido), é dicir, se os pensamentos non se traducen posterior-
mente en realidades (se a traizón ocupa o lugar da tradución), 
se o Eu non se afirma como vontade de, no decurso do tempo, 
permanecer, sen embargo e en esencia, idéntico a si mesmo, 
entón, daquela, (reflexo ou espello de si propio, dun reflexo) 
toda acción humana, toda empresa histórica, toda obra artís-
tica, todo traballo que pretenda cambiar ou “mellorar” a reali-
dade, tórnase irrisorio e imposible; sucumbe estrepitosamente 
na insignificancia do Ser. O poeta-músico Orfeo ó traizoar a 
promesa —a promesa de non volver a vista atrás; de non mirar 
para a Orixe— traizoa tamén a realización do seu proxecto: o 
de rescatar a Eurídice.

Se a Literatura é repetición, un eterno re-comezar sen sen-
tido e que non significa nada, entón o esforzo de escribir, por 
máis heroico que poida, en certas ocasións, chegar a ser, mós-
trase completamente inútil e irrisorio: un traballo fraudulento, 
a parodia tráxica e hilarante de todo traballo serio e verdadeiro.

Eurídice sería o prototipo do que chama Blanchot —en O 
espazo literario— imaxe fascinante. Orfeo o que ama perdida-
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mente nela é a insignificancia da Orixe, o nocturno resplan-
dor do Ser Infinito e Intemporal. Non hai Nós-outros común, 
non hai Comunidade que medie entre os dous esposos. O seu 
amor é pois mortal e irremediable. De non haber mediación 
comunitaria, Tempo e Orixe Intemporal non concrecen, non 
poden concrecer contemporaneamente. (Só á través da Co-
munidade pode haber con-creción entre o Nós-outros e eu). 
O mutuo amor ilimitado e infinito entre dous individuos 
non pode ser vivido —convivido e concretado— no tempo 
limitado das súas existencias individuais: non pode ser real, 
non pode realizarse, non pode ser con-vivido na realidade sen 
ser ó mesmo tempo asasinado e envelenado: mordedura fatal 
da serpe. Tan só a través da morte ós amantes élles permiti-
do superar os límites dos seus respectivos egos individuais e 
confundirse na común noite orixinaria. O amor —ou a be-
leza— estaría, pois, inevitablemente situado entre o visible e 
o invisible: entre a “aparencia”, a aparición, o “parecido” e o 
seu contrario: a desaparición. Poderiamos daquela aventurar-
nos a dicir que a Literatura é para Blanchot a recuperación da 
fraternidade perdida (a Comunidade Orixinaria) a través da 
repetición do fratricidio reciprocamente consentido. Non hai 
posible mediación entre a insignificancia da Orixe Intemporal 
e o significado inherente ó tempo limitado da existencia in-
dividual. O individuo é, ante todo, Tempo: tempo abstracto, 
indiferenciadamente o mesmo para el e para calquera outro. 
Tempo uni-forme e homoxéneo.

�
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Notas da Edición

Dada a complexa e variada trama intelectual á que se refire 
constantemente Anxo no seu ensaio, desde Axóuxere quixe-
mos facer maior esta obra engadindo un conxunto de ano-
tacións críticas que poden axudar á lectura do orixinal; entre 
elas incluímos referencias a libros que o ensaio cita, clarifica-
ción conceptual de certas ideas latentes no escrito (que Anxo 
implicitamente dá por coñecidas, e que consideramos que 
talvez nunha elaboración posterior, máis acabada, el mesmo 
acabaría expandindo) e tamén adxuntamos aquí as anotacións 
que o propio Ballesteros fixo no manuscrito orixinal, contidas 
nas notas 10, 16, 25, 39, 41, 49, 63, 64, 65, 66, 75 e 78.

*
1 A ontoteoloxía é un concepto elaborado polo filósofo ale-
mán Immanuel Kant (Königsberg, 1724 – Königsberg, 1804), 
para referirse ao coñecemento das realidades divinas (Teo-
loxía) unicamente dado desde unha aproximación concep-
tual. Distinguíao da cosmoteoloxía, o coñecemento empírico 
das realidades orixinarias do divino. Posteriormente Martin 
Heidegger (Messkirch, 1889 – Friburgo, 1976) expande este 
concepto para asimilalo con toda a tradición metafísica oc-
cidental; na perspectiva dese pensador Teoloxía e Metafísica 
son o mesmo, e esa conciliación é o que ocasionou o “esque-
cemento do ser” (Seinsvergessenheit), é dicir, a progresiva con-
formación do ser (ou daquilo ao que os gregos chamaron ser) 
nun ente, que xeralmente (de modo teolóxico) se asocia coa 
divindade, con Deus. Deste xeito, na tradición ontoteolóxica 
só é posible pensar a realidade como algo relativo ao divino, 
a Deus. En autores como Heidegger ou Jacques Derrida (El-
Biar, Argelia 1930 – París, 2004) hai un intento de superación 

da ontoteoloxía, reconducindo o pensar cara á realidade dun 
xeito non absoluto. Neste sentido é no que Anxo usa aquí a ex-
presión “ontoteoloxía” relacionándoa coa Ciencia (ou coa Filo-
sofía nun sentido xenérico): como saberes que implican unha 
epistemoloxía que manifesta un devir mesiánico, dogmático, 
tendentes cara a unha Revelación Última. Iso, en certo modo, 
pode equipararse cunha sorte de absolutismo epistemolóxico, 
cousa que critican autores como Michel Foucault, Maurice 
Blanchot, etc. Vese por aí que o literario é entendido por estes 
autores como unha superación da ontoteoloxía, entendida esta 
como un saber relativo a Deus.

2 Coñecida expresión que dá Hamlet a Polonio na traxedia de 
William Shakespeare; na segunda escena, segundo acto, can-
do Polonio se achega a Hamlet, mentres este está embebido na 
lectura: “Polonio: (...) What do yo read, my lord? / Hamlet: 
Words, words, words” (“Polonio: (...) Que le, meu señor? / Ha-
mlet: Palabras, palabras, palabras”).

3 Maurice Blanchot, L’Espace Littéraire; Gallimard, París, 
1955. Edición en portugués: O espaço literário (Rocco, Rio de 
Janeiro, 1977); en español: El espacio literario (Paidós Ibérica, 
Barcelona, 1992).

4 La Tentation de Saint Antoine, de Gustave Flaubert, foi pu-
blicado, na súa versión definitiva, logo de dúas edicións ante-
riores, en 1874. En portugués hai unha edición recente en Ilu-
minuras (São Paulo, 2003), e en español pódese atopar unha 
edición anotada en Cátedra (Madrid, 2004).

5 Con diferentes matices Maurice Blanchot e Michel Foucault 
mantiveron percepcións comúns no relativo á literatura e á 
súa dimensión. Nunca coñecéndose persoalmente cultivaron 
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unha relación intelectual que chegou a plasmarse nos textos 
Foucault tel que je l’ imagine (Fata Morgana, París, 1984), de 
Maurice Blanchot, e La pensée du dehors (Fata Morgana, Pa-
rís, 1966), de Michel Foucault. Hai edición de ambos escritos 
en portugués, e en español: Foucault como o imagino (Relógio 
D’água, Lisboa, 1987), Foucault tal y como yo me lo imagino 
(Pre-textos, Valencia, 1992), El pensamiento del afuera (Pre-
textos, Valencia, 2000), O pensamento do exterior (en Ditos & 
Escritos III, Forense Univesitária, Rio de Janeiro, 2006). Rea-
lizáronse edicións conxuntas de ambos textos polo vencello 
intelectual e fraterno que une ambos escritos. En inglés Zone 
Books editouno como Blanchot-Foucault (Nova York, 1989).

6 Ambos os cadros foron pintados por Edouard Manet en 1863 
e a día de hoxe podemos contemplalos no Museo d’Orsay de 
París.

7 No manuscrito orixinal aparece o epígrafe “iii”, indicando o 
inicio dun novo apartado, sen título, en correspondencia ordi-
nal cos epígrafes anteriores: Orixe e comezo. Libro e obra (i) e A 
biblioteca universal (ii). Optamos por substituílo por un título 
que semella coherente co seu contido, posto que no resto do 
manuscrito non se lle dá continuidade ao numeral.

8 Hyle (ὕλη) era o termo que usaban os gregos para se referir 
á materia base da que unha cousa estaba feita, dado que non 
tiñan termo para falar da materia nun sentido xenérico. Na 
tradición filosófica (especificamente a partir de Aristóteles) ten 
un sentido de substancia, elemento primario do que a realida-
de (nas súas diversas variacións) está creada.

9 André Malraux publicou na revista Verve (1937) un breve 
ensaio titulado Psychologie de l’art, que logo integraría, baixo o 

mesmo título, dentro dun extenso traballo en tres volumes con 
cadanseu subtítulo: I. Le musée imaginaire (A. Skira, Xenebra,  
1947); II. La création artistique (A. Skira, Xenebra, 1948); e 
III. La monnaie de l’absolu (A. Skira, Xenebra, 1950). Os tres 
volumes foron posteriormente ampliados —particularmente 
o primeiro— e integrados en Les voix du silence (Gallimard, 
París, 1951). En portugués: As vozes do silêncio (Livros do Bra-
sil —2 vol.—, Lisboa, 1988); en español Las voces del silencio. 
Visión del arte (Emecé, Buenos Aires, 1956).

10 O autor introduce aquí a seguinte anotación: “no libro titu-
lado, na súa versión española, La risa de los dioses, publicado 
en Taurus, pode consultar o lector un intelixente comentario 
de Blanchot, escrito en 1950, sobre este tema”. O libro ao que 
se refire é La risa de los dioses (Taurus, Madrid, 1976), xa des-
catalogado, cuxo título orixinal é L’amitié (Gallimard, París, 
1971), e do que existe unha edición en español máis actual 
baixo o título La amistad (Trotta, Madrid, 2007). 

11 Refírese á coñecida obra de Walter Benjamin titulada Das 
Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit  
(publicada no ano 1935 na revista Zeitschrift für Sozialfor-
schung, editada en Frankfurt). Texto editado en español como 
La obra de arte en la era de su reproductibilidad mecánica (Ca-
simiro Libros, Madrid, 2010); en portugués: A obra de arte 
na época de sua reprodutibilidade técnica (Zouk Editora, Porto 
Alegre, 2010). É un texto fundamental para pensar a produ-
ción artística e creadora nun tempo no que a maior parte das 
obras son realizadas nun proceso serial mecánico e automati-
zado, e no que a figura dun autor desaparece, ou se ve conver-
tida noutra cousa.
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12 Franz Kafka, O Proceso, Trad. de Luís Fernández; Sotelo 
Blanco, Santiago de Compostela, 2003.

13 Maurice Blanchot, La Communauté inavouable; Éditions de 
Minuit, París, 1984. En español está publicado como La co-
munidad inconfesable (Arena, Madrid, 1999), e inclúe o ensaio 
“La comunidad afrontada”, de Jean-Luc Nancy.

14 De varias maneiras Franza Kafka se refire a unha transfor-
mación (espiritual, case) na súa adopción persoal da literatura, 
como unha sorte de áscese ou iluminación. Concretamente 
os editores non atopamos a referencia específica na obra de 
Kafka, porén dinos Maurice Blanchot, en L’espace littéraire: 
“Ecrire est l’interminable, l’incessant. L’écrivain, dit-on, 
renonce à dire «Je». Kafka remarque, avec surprise, avec un 
plaisir enchanté, qui’il est entré dans la littérature dès qu’il 
a pu substituer le «Il» au «Je»” (“Escribir é o interminable, o 
incesante. O escritor, dise, renuncia a dicir «Eu». Kafka sinala, 
con sorpresa, cun pracer encantado, que entrou na literatura 
des que puido substituir o «El» polo «Eu»”) (p. 17), na edición 
orixinal (Gallimard, París, 1955). José María Castellet afirma 
en La hora del lector (Península, Barcelona, 2010): “Así pues, 
los relatos en primera persona significan el primer paso dentro 
de la literatura sin autor de nuestros días (…) Pero un primer 
paso importante que ha ganado, entre otros autores, a Franza 
Kafka para la literatura. En efecto, de Kafka es la frase que 
dice: «He entrado en la literatura cuando he podido sustituír 
el ‘Él’ por el ‘Yo’»” (p. 30). Varios outros escritores refiren esta 
expresión de Kafka.

15 “Noli me legere” é unha transformación efectuada por Blan-
chot do bíblico “Noli me tangere” (“Non me toques”), que lle 
di Xesús, tras a resurrección, a María Magdalena. Aparece no 

Evanxeo de San Xoán, no capítulo 20, versículo 17. “Noli me 
legere” significa “Non me leas”; úsao Blanchot en O espazo 
literario referíndose a certa distancia ou imposibilidade que o 
texto, o libro, impón ao lector e ao escritor dunha obra.

16 Aparece a seguinte nota manuscrita do autor á marxe do 
folio: “nin «Eu» nin «ti» falamos sobre «El». Senón que é El 
quen fala”. 

17 A primeira edición da obra de Martin Heidegger Sein und 
Zeit (“Ser e Tempo”) é de Niemeyer Verlag, Tübingen, 1927. 
En portugués existe unha edición anotada actual: Ser e tempo 
(Ed. Unicamp/Ed. Vozes, São Paulo/Rio de Janeiro, 2012); e 
en español: Ser y tiempo (Trotta, Madrid, 2003). 

18 Das Man, en Ser e Tempo, implica a vida inauténtica, a vida 
perdida na indistinción da opinión común, dos movementos 
impersoais dos seres. Das Man é o suxeito impersoal que se 
expresa en frases como “di-se”, “pénsa-se”, “comentou-se”; po-
dería traducirse como “o se” ou “a xente”. Ten que ver tamén 
con deixarse levar polo ruxerruxe das cousas que suceden. En 
Ser e Tempo di Heidegger: “O quen non é este nin aquel, non 
é un mesmo, nin algúns, nin a suma de todos. O quen é o 
impersoal, o «se» ou o «un» [das Man]” (Heidegger 2003, Op. 
cit., p. 151).

19 Na filosofía de Heidegger, expresada sistematicamente en Ser 
e tempo, Dasein é a categoría central do ser en tanto que existen-
te. Dasein, que se traduce por “ser-aí” (da=aí, sein=ser), implica 
a proxección no mundo do ser en tanto que algo realizándose 
nun aí; o que indica o sentido espacial do existente. Outras 
traducións contemporáneas prefiren traducilo por “existencia” 
ou —nalgunha particularmente singular— “encontro”. 
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20 Para Rainer Maria Rilke a “morte propia” era un dos ele-
mentos fundamentais do ser humano, o acadar a comprensión 
de tal íntima presenza. En Das Buch von der Armut und vom 
Tode (O libro da pobreza e da morte, 1903) di: “Oh Señor, dálle 
a cada un a súa morte propia; / morte que se desprende da súa 
vida, / na que el tivo amor, significado e angustia” (poema 
O Herr, gib jedem seinen eignen Tod). Ese libro forma parte 
do xenericamente chamado Das Stunden-Buch (Insen Berlag, 
Leipzig, 1905), traducido ao español como El Libro de las Ho-
ras (Hiperión, Madrid, 2005); portugués: O Livro das Horas 
(Assírio & Alvím, Lisboa, 2009).

21 Claude Lévi-Strauss, Tristes tropiques; Plon, París, 1955. En 
portugués: Tristes trópicos (Edições 70, Lisboa, 1993); en espa-
ñol: Tristes trópicos (Paidós, Barcelona, 2006).

22 O verbo grego μύω (mýo) referíase orixinalmente ao acto de 
cerrar a boca, extendéndose co tempo cara a un significado 
máis xeral de pechar (calquera cousa, ou o proceso de pechar 
en abstracto). Co tempo tomou un sentido visual, de pechar 
os ollos, non ver, non mirar. Dese verbo proceden as palabras 
“mistérico”, “misterioso” ou “mística”. Tamén palabras como 
“miopía” ou “miope”. 

23 Entre as varias veces que o mencionou, Michel Foucault 
deixou escrito unha referencia clara a esta percepción no texto 
La Bibliothèque fantastique: à propos de la Tentation de saint 
Antoine de Gustave Flaubert (La Lettre Volée, Bruxelles, 1995): 
“Para soñar, non hai que pechar os ollos, hai que ler” (páx. 32). 

24 Posiblemente nalgún texto ou ensaio Martin Heidegger di 
explicitamente iso, porén a coñecida frase heideggeriana que 
refire esa dimensión relacional entre a linguaxe e o morar do ser 

é a famosa: “Die Sprache ist das Haus des Seins” (“A linguaxe é 
o fogar do ser”); da Brief über den Humanismus (carta dirixida 
ao filósofo francés Jean Beaufret, 1945); editado en español 
como Carta sobre el Humanismo (Alianza Editorial, Madrid, 
2006), e en portugués Carta sobre o Humanismo (Guimarães 
Editores, Lisboa, 1998). 

25 Anxo Rei déixanos escrita esta nota, ao final do parágrafo, 
xusto despois da referencia a Blanchot: “Michel Foucault, Le 
Mallarmé de J.P. Richard in: Annales, 5, setembro 1964, Es-
trasburgo, no. 19, pp. 966-1004”.

26 Gilles Deleuze, Foucault; Les Éditions de Minuit (col. “Cri-
tique”), Paris, 1986. En español: Foucault (Paidós, Barcelona, 
1987); en portugués: Foucault (Edições 70, Lisboa, 2012).

27 Tomás Abraham, Los senderos de Foucault; Ediciones Nueva 
Visión, Buenos Aires, 1989.

28 É coñecido o cultivo sistemático por parte de Blanchot do 
máis radical anonimato. Non se coñecen fotos súas salvo un 
par delas, que se saiba non asistiu nunca a presentacións dos 
seus libros, e non hai conversas ou entrevistas con el recoñeci-
das como tales. Fundiu a súa vida na súa obra. Incluso a súa 
biografía constou apenas de tres frases, acariñadas por el du-
rante anos, como única indicación da súa personalidade. Para 
Blanchot o autor debía desaparecer e quedar só a súa obra, 
fundíndose aquel cun nada previo, cunha indeterminación 
non subxectual. Pódese ler ao respecto: Maurice Blanchot, 
Celui qui ne m’accompagnait pas (Gallimard, París, 1953); en 
español: Aquel que no me acompañaba (Arena Libros, Ma-
drid, 2010). Nese libro Blanchot afonda na reflexión sobre “esa 
terceira persoa desaparecida” desde a que falou sempre.
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29 Im Anfang war die Tat, “no principio era a acción”; frase 
coa que Fausto, xusto antes de se atopar con Mefistófeles, re-
formula o evanxeo que se dispón a traducir ao alemán. Se-
gundo a nosa tradución, sobre a edición de Cátedra, 2005 
(pp.141-142): “O home disponse a traballar. Di: escrito está: 
«No principio era a palabra» (...) Aquí detéñome xa perplexo. 
Quen me axuda a proseguir? Non podo de ningún xeito dar-
lle un valor tan elevado á palabra; debo traducir isto doutra 
maneira se estou ben iluminado polo Espírito. Escrito está: 
«No principio era o sentido» (...) Medita ben a primeira liña; 
que a túa pluma non se precipite. É o pensamento o que todo 
o obra e crea? (...) O Espírito acode no meu auxilio. De sú-
peto vexo a solución, e escribo confiado: «No principio era 
a acción»”. Johann Wolfgang Goethe, Faust – Eine Tragödie 
(edición orixinal: Cotta’sche Verlagsbuchhandlung, Tubinga, 
1808; edición actual, nas obras completas de Goethe: Sämt-
liche Werke nach Epochen seines Schaffens / Münchner Ausgabe 
Band 6.1 und 6.2: Weimarer Klassik; Hanser Verlag, Múnic, 
2002); en español, Fausto (Cátedra, Madrid, 2005); en portu-
gués: Fausto (Relógio d’Água Editores, Lisboa, 2000).

30 Fotografía vén do grego φῶς (phós, “luz”) e γραφή (graphé, 
“escrita”, “rexistro”): rexistro ou escrita da luz.

31 Roland Barthes, Le degré zéro de l’ écriture; Éditions du Seuil, 
París, 1953. En español: El grado cero de la escritura (Siglo xxi, 
Madrid, 2005). Hai unha edición en portugués: O grau zero 
da escrita (Edições 70, Lisboa, 2006).

32 Vid. nota 10.

33 Donatien Alphonse François de Sade, coñecido polo título 
de Marqués de Sade (París, 1740 – Charenton-Saint-Maurice, 

Val-de-Marne, 1814). Autor de obras como Justine ou les Mal-
heurs de la vertu (1791), La Philosophie dans le boudoir  (1795) 
ou Les 120 journées de Sodome, ou l’École du libertinage (creado 
en 1785, publicado en 1931); obras que foron referenciais para 
toda unha xeración de escritores e pensadores, sobre todo debi-
do á liberdade da súa expresión. Sade foi, como é sabido, autor 
de obras de carácter erótico e pornográfico, nas que mesturaba 
unha estraña reflexión filosófica e unha búsqueda constante 
da certeza a través de actos que rompían toda forma de control 
social, toda forma represiva: a súa obra é unha apertura (trans-
gresiva) cara a un alén fóra do convenio social, habitualmente 
cheo de represións e tabús. Foi condeado polo Antigo Réxime, 
pola Asemblea Revolucionaria e polo Primeiro Imperio Fran-
cés, pasando un total de vinte e sete anos en prisión, pechado. 
Para moitos autores chegou a representar a constante búsque-
da de desprexuizamento e ruptura de limitacións sociais, a li-
berdade extra, unha crítica aos sistemas de poder establecidos, 
nunha época en moitos aspectos represiva. Foi admirado e é 
admirado como un precursor dos procesos de emancipación 
social, sexual e psicolóxica contemporáneos. Así o entenderon 
moitos autores como Pierre Klossowski, Michel Foucault ou 
Roland Barthes. O termo “sadismo” sonsacouse a partir do 
seu nome, para referir actos de dor provocados no corpo do 
amante que reverten nun pracer.

34 Jean-Paul Sartre, L’être et le néant; Gallimard, París, 1943. 
Editado en español como: El ser y la nada (Losada Editorial, 
Madrid, 2007). En portugués: O ser e o nada  (Editora Vozes, 
Petrópolis, 2009).

35 τó ὄν ἐστί κρóvos (tò ón estí krónos, “o ser é tempo”), sin-
gularmente é unha expresión usada, polo que parece, non só 
por Sexto Empírico senón por Heráclito e Enesidemo. Sexto 
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Empírico (ca. 160 – ca. 210) foi un médico e filósofo grego, 
presumiblemente ateniense, da corrente escéptica. Autor dos 
Esbozos Pirrónicos, moi estudada por autores como David 
Hume ou Michel de Montaigne. En certa medida o escep-
ticismo é unha das primeiras grandes correntes materialistas 
da historia das ideas. Enfatizaban a dúbida e a crítica racional 
de calquera fenómeno ou evento presenciado; ningunha idea 
podía ser dada como absoluta, todo debía ser adecuadamente 
cuestionado. O escepticismo fundamenta, en moitos niveis, a 
actual metodoloxía da ciencia. 

36 Eterno Retorno do Mesmo (Ewige Wiederkunft) de Friedrich 
Nietzsche (Röcken, 1844 – Weimar, 1900). Aparece exposto 
en Also sprach Zarathustra (Así falaba Zaratustra, publicado 
entre 1883-1885). É, en resumidas contas, o cíclico repetirse 
de todas as cousas, ás que todo ser e toda presenza están irre-
vocablemente destinados. Ante ese cíclico repetirse, Nietzsche 
di que hai que afirmar tal repetición, a fin de que o proceso 
retornable do mesmo (a identidade de todo o que devén repe-
tido) se manifeste transformativo, facéndonos saltar a novas 
determinacións, a novos sentidos, a novas realidades. No Eter-
no Retorno a realidade temporal e a realidade eterna fúnden-
se, posto que en última instancia é imposible diferencialas. 
Filósofos posteriores como Gilles Deleuze, entre outros, usan 
esta idea dándolle un sentido máis contemporáneo. As ideas 
nietzscheanas teñen correlación con antigas filosofías gregas, 
como a estoica. A cuestión da Repetición (ou do Retorno) apa-
rece extensamente ao longo do ensaio de Anxo Rei como ex-
presión da Orixe nas súas múltiples refundacións.

37 Publio Ovidio Nasón, As Metamorfoses (Ed. Bilingüe), Trad. 
Xosé A. Dobarro; Galaxia, Vigo, 2004.

38 Refírese aos pensadores que xorden, sobre todo en Francia, 
desde a primeira metade do século xx, enfatizada esta emer-
xencia tras a iiª Guerra Mundial, e o estado de podredume 
ao que chegou Europa. Comezaron a aparecer pensadores que 
trascendían, por crítica ou por aversión, as determinacións 
sistemáticas do pensar, e se abriron ao reino da diferenza, da 
alteridade; tal vez inducido isto pola axitación social derivada 
do cuestionamento dos valores esenciais do ser humano que o 
Holocausto xudeu concitou na conciencia colectiva, ademais 
de todas as derivacións sociopolíticas de carácter imperial que 
os Estados Unidos comezaron a artellar sobre o vello conti-
nente. É corrente dicir aquilo de (pronunciado polo filósofo 
Theodor Adorno): “Escribir poesía despois de Auschwitz é un 
acto de barbarie”. O que implica que non é posible poetizar 
sen ter en conta a alteridade, a diferenza que se antepón á iden-
tidade (un mesmo, nós mesmos). Filósofos e escritores desta 
tendencia van desde Roland Barthes ata Julia Kristeva, pasan-
do polo propio Michel Foucault, e Blanchot.

39 Na marxe do texto encontramos, á altura desta liña, a nota 
manuscrita do autor: “Luzbel”.

40 Georges Bataille (Billom, 1897 – París, 1962), autor de culto 
francés, creador dunha obra ensaística e narrativa inclasifica-
ble. Unha das súas teimas foi a relación entre o erotismo e o 
sagrado. Influiu profundamente en pensadores como Jacques 
Derrida, Michel Foucault ou Philippe Sollers. Fundou a coñe-
cida revista Critique no ano 1946, actualmente aínda editada 
por Éditions de Minuit. É o pai da psicanalista lacaniana Lau-
rence Bataille. Obras súas destacables son Histoire de l’œil (edi-
tado baixo o seudónimo de Lord Auch, en 1928), L’expérience 
intérieure (1943), La litterature et le Mal (1957) ou L’ impossible 
(1962). L’abbé C. é unha novela que fala da mutación que sofre 
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un crego no seu extravío relixioso, que o achega sadicamente á 
obscenidade da perversión erótica. Editada en español como 
El abad C. (Editorial Coyoacán, México df, 1997).

41 Neste punto aparece en superíndice a seguinte anotación 
manuscrita do autor: “o el sen rostro”.

42 Les Cent Vingt Journées de Sodome; obra atribuída ao Mar-
qués de Sade, que tería escrito clandestinamente durante a súa 
reclusión na prisión de La Bastille no ano 1785. O manuscrito 
—escrito con letra microscópica nun pequeno rolo de papel de 
12 cm. de ancho por 12 metros de lonxintude— extraviouse 
e foi logo encontrado en 1904, e editado por Maurice Heine 
en 1931. En portugués encontramos a edición actual Os 120 
dias de Sodoma (Iluminuras, São Paulo, 2006); e en español, 
Las 120 jornadas de Sodoma (Akal, Madrid, 2004), ademais 
da que editou Tusquets (Barcelona, 1991) dentro da clásica 
colección de literatura erótica “La Sonrisa Vertical”.

43 Tale, palabra inglesa con varios sentidos, pero habitualmen-
te úsase para designar: a historia, o relato, o conto, algo que 
sucede (fantástico, fabulesco), unha ficción, unha aventura. 

44 O chamado “segundo Ludwig Wittgensttein” nas súas In-
vestigacións Filosóficas (Philosophische Untersuchungen, 1953) 
indica que o significado dunha expresión se realiza no seu uso 
(Gebrauch); daquí parte para configurar a idea de “Xogo da 
Linguaxe” (Sprachspiel): todo son xogos da linguaxe. Non hai 
problemas filosóficos, científicos, morais, senón xogos da lin-
guaxe. Pódese consultar en español: Investigaciones filosóficas 
(Crítica, Barcelona, 2008); en portugués: Investigações filosófi-
cas (Editora Vozes, Petrópolis, 2005).

45 Na filosofía hegeliana o tempo no seu transcorrer equipárase 
coa eternidade, na medida en que nel se funde todo pasado, 
todo presente e todo futuro; pero o agora —como intre do ser 
temporal— é o sempre sendo, é dicir, a eternidade e o agora 
vencéllanse nunha fina e sutil liña de realidade. O agora (Itzt, 
en alemán) vencéllao Hegel coa terceira persoa do verbo ser 
(ist), facendo un xogo de palabras para identificar ambos aspec-
tos. Pódese consultar a este respecto o libro de Georg Wilhelm 
Friedrich Hegel Filosofía Real (Fondo de Cultura Económica, 
México, 2008), editado orixinalmente como Gesammelte Wer-
ke. Bd. 8: Jenaer Systementwürfe iii (Rheinisch-Westfalische 
Akademie der Wissenschaften, Düsseldorf, 1976).

46 En Hamlet, no Acto i, Escena 5, aparecida xa a sombra do 
Rei Hamlet ante o propio Hamlet, este pregúntalle a aquela: 
“Where wilt thou lead me? Speak. I’ll go no further” (“A onde 
me levas? Fala. Eu non vou máis lonxe”), ao que a sombra lle 
responde “Mark me”, é dicir, unha expresión con múltiples 
significados; habitualmente —nas traducións máis contempo-
ráneas— tradúcese por “Escóitame”, “Mírame”, aínda que é 
obvio que nun sentido primitivo Shakespeare expresaba máis 
do que simplemente o reclamo dunha atención común; no di-
cir do “mark me” hai algo volitivo, que o propio Hamlet debe 
facer: hai unha escrita que debe ser realizada sobre o espectro, 
para que este deveña presente.

47 “To sleep: perchance to dream: ay, there’s the rub”; célebre 
frase da traxedia shakespeareana Hamlet, pronunciada polo 
protagonista na iv escena do iii acto.

48 En grego “o que existe”, “o que é”, “ser”, dise τó ὄν (tò ón).
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49 Aparece a seguinte nota manuscrita do autor na marxe do 
folio: “O asasino, ó matar, non pode saber que se mata a si 
mesmo”.

50 Refírese ao concepto de “Salto de fe”, propio de Søren Kier-
kegaard (Copenhague, 1813 – Copenhague, 1855), filósofo da-
nés, considerado como o pai do “existencialismo”. O concepto 
“Salto de fe” refire a unha transformación que a persoa viven-
cia cando se decata da limitación do “estado ético” de vida e 
comprende —de súpeto, como se fose por un salto— algo alén 
do racional, e esta comprensión sitúao nun novo estado, nun 
“estado relixioso” de existencia. A cuestión do salto ten unha 
longa tradición na filosofía occidental, desde o propio Kierke-
gaard ata Blanchot, e refire a cuestión do tránsito a un nivel 
ou perspectiva outra, realizado este salto dun xeito moitas ve-
ces brusco. No libro Begrebet Angest (editado orixinalmente en 
1843) Kierkegaard centra a maior parte do ensaio na cuestión 
do salto. Editado en español como: El concepto de la angustia 
(Alianza Editorial, Madrid, 2007); en portugués: O conceito de 
angústia (Editora Vozes, Petrópolis, 2010).

51 Vid. nota 10.

52 Georges Duthuit, Le Musée inimaginable; Librairie José 
Corti, París, 1956.

53 A palabra grega δαίμων (daímon) significa “demo”, entre os 
varios outros significados que porta. Sócrates fala del cando se 
defende ante o tribunal que o condeara por filosofar cos novos. 
Quedou rexistrado na Apoloxía. El apela a unha potencia que 
o habita, un daímon, que o leva a facer eses actos de reflexión 
filosófica na praza pública. Daímon reférese dun xeito profun-
do ao poder dunha divindade que se manifesta no humano.

54 Gilles Deleuze, Différence et répétition; Presses Universitai-
res de France, Paris, 1968. En portugués: Diferença e repetição 
(Relógio d’água, Lisboa, 2000); en español: Diferencia y repe-
tición (Amorrutu, Buenos Aires, 2002). 

55 L’Anti-Œdipe, referencia ao libro escrito por Gilles Deleuze 
e Felix Guattari. Editado en Éditions de Minuit (París, 1972). 
É o primeiro volume dunha obra á que os autores chamaron 
Capitalisme et Schizophrénie (Capitalismo e esquizofrenia), e 
cuxo segundo volume é Mille Plateaux (Mil Mesetas). Am-
bos os dous libros son fundamentais para entender o xiro do 
pensamento na segunda metade do século xx. En concreto, 
L’Anti-Œdipe é unha crítica á metodoloxía e epistemoloxía 
psicanalíticas, establecendo un novo vieiro de indagación: a 
esquizoanálise, que plantexa a posibilidade refigurativa da 
máquina desexante humana. É unha obra clave do chamado 
postestruturalismo francés. En español: El Antiedipo (Paidós, 
Barcelona, 1995); en portugués: O Anti-Édipo (Editora 34, São 
Paulo, 2010).

56 Naturalmente refírese á “ignorancia” que Sócrates manifes-
taba sempre ao inicio dos seus diálogos, nos que declara o des-
coñecemento total da materia que se vai a debater. Seguindo 
esa liña de descoñecemento, Sócrates fai xurdir no interlocu-
tor o verdadeiro saber que porta, a modo de interrogacións 
e reflexións que encamiñan ao interlocutor ao estado no que 
descoñece aquilo que cría coñecer, por considerar que aquilo 
que antes coñecía era só unha crenza, mais non unha verdade.

57 Do grego ἐποχή  (epokhé), traducido como “suspensión”, 
“parada”, “momento de ausencia de movemento”. É un con-
cepto orixinado na corrente filosófica do Escepticismo grego. 
Para eses filósofos a epoxé é o momento no que o ser humano 
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suspende o seu enxuizamento das cousas, de maneira que se 
pode percibir o acontecer do mundo e das cousas inseridas nel 
dun xeito non determinado por crenza subxectiva de ningún 
tipo. O filósofo alemán Edmund Husserl (Proßnitz, 1859 – 
Friburgo, 1938) aplicou este concepto, expandíndoo, como a 
“suspensión das percepcións determinadas” da nosa forma de 
valorar o acontecemento do mundo, para poder chegar a unha 
certeza acerca del. Ambas definicións son equivalentes. Rea-
lizar unha epoxé é suspender a nosa mente valorativa sobre as 
causas, efectos e procedementos que acontecen ao noso arre-
dor, ou con relación a unha cousa específica. 

58 Mnemósyne (Μνημοσύνη) era a personificación grega da 
Memoria, a deusa da lembranza e do recordo; filla de Xea 
e Urano, a través dela, na unión con Zeus, naceron as nove 
musas. Nos tempos antigos foi moi venerada; todo poeta ou 
vidente debía beber das súas augas para rememorar o que o 
propio cantor descoñecía por esquecemento, pero que xa sem-
pre estivera aí. Xeralmente os cantos antigos comezaban ben 
cunha invocación á propia Mnemósyne ou a algunha das súas 
fillas.

59 Maurice Blanchot, La Risa de los Dioses, Op. Cit., páx. 56. 
A tradución do fragmento a seguir é nosa, sobre o texto en 
español; vid. nota 10.

60 Georges Bataille, La Littérature et le Mal; Gallimard, Pa-
rís, 1957. En portugués: A literatura e o mal (Ulisseia, Lisboa, 
1964); español: La literatura y el mal (Taurus, Madrid, 1981). 

61 Louis-René des Forêts (París, 1918 – París, 2000), escritor 
francés pouco coñecido polo gran público pero moi comen-
tado pola crítica esixente. Foi amigo de Maurice Blanchot, 

George Bataille, Edgar Morin e Raymond Queneau (con 
quen traballou no proxecto da Encyclopédie de la Pléiade), e 
mentor de Pascal Quignard na revista L’Ephémère. Entre a 
súa obra, non moi extensa, está Le Bavard (Gallimard, París, 
1946), sobre o que escribe Blanchot, e no que amosa a través 
do monólogo do personaxe (o charlatán) o poder destrutivo 
da palabra vacua. En español existe unha edición: El charlatán 
(Arena Libros, Madrid, 2004). 

62 A “autenticidade” (Eigenlichkeit) na filosofía heideggeriana 
implica o oposto á impersonalidade do “un” xeral, do “se” am-
biguo [das Man] (vid. nota 18). En esencia o pensar de Heide-
gger enfoca, no seu Ser e tempo, a cuestión da recuperación da 
integridade ou da totalidade do ser na medida en que se since-
ra co seu vivir como Dasein, ser-aí, existente, persoa abocada á 
morte (Sein zum Tode, ser-para-a-morte). Esta sinceridade cun 
mesmo implica a presenza latente dunha “cura” [Sorge], á que 
o propio ser chega no intre en que se realiza no seu vivir como 
existente.

63 Aparece neste punto un sinalamento a unha nota marxinal 
manuscrita do autor que di: “O disimulo da nosa distante 
ausencia”.

64 Anxo sinala a rodapé: “O olláparo, o mirollo”.  Alain Robbe-
Grillet (Brest, 1922 – Caen, 2008) foi un escritor e cineasta 
francés estreitamente vinculado co Nouveau Roman; dirixiu 
películas como L’ immortelle (1963) ou La belle captive (1983) 
e foi guionista no filme de Alain Resnais L’Année dernière à 
Marienbad (1961). Le voyeur (Éditions de Minuit, Paris, 1955) 
é unha das súas novelas máis coñecidas. Pódese atopar en es-
pañol como El mirón (Cátedra, Barcelona, 1987).
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65 Xa na páxina 87 Anxo comeza con esta alusión á obra cine-
matográfica de Marguerite Duras Détruire, dit-elle (1969), di-
cindo “Destruír, di”. Do mesmo xeito aquí el introduce unha 
nota repetindo a mesma expresión ou referencia. Marguerite 
Duras (Gia Dinh, 1914 – París, 1996) é coñecida como no-
velista e tamén como directora dunha abundante produción 
cinematográfica.

66 No manuscrito orixinal aparece aquí, dentro dun recadro, o 
seguinte parágrafo: “Esa imaxe é, de certo, como xa dixemos, 
a da Nai, ou a da Magna Mater, imaxe da morte e do Desexo. 
Imaxe da noite inmensa e maternal”. Por outra banda esa frase 
(“Hoxe morreu a miña nai”) é o inicio da novela L’étranger 
(Gallimard, París, 1942), de Albert Camus (Mondovi, Alxeria, 
1913 – Villeblevin, Francia, 1960), filósofo e escritor francés 
de orixe alxerina, que recibeu o Premio Nobel de Literatura 
en 1957.  A novela comeza dicindo: “Aujourd’hui, maman est 
morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas” (“Hoxe morreu a miña 
nai. Ou quizais onte, xa non sei ben”). Mersault é o prota-
gonista da novela. Hai unha edición en galego da novela: O 
estranxeiro (Edicións do Cumio, Ponte Caldelas, 1991).

67 Teima habitual en Agustín García Calvo (Zamora, 1926 – 
Ibídem, 2012), poeta, filósofo, tradutor, dramaturgo, narrador 
e home ético e de sabedoría nun senso moi extenso. Para el hai 
algo alleo ao dominio habitual do individuo ou da sociedade, 
cousas antinómicas pero emparentadas, que produciría unha 
sorte de narración sen narrador, poesía sen poeta, historia sen 
historiador. Algo diferente polo tanto da idea romántica do es-
pírito do pobo (Volksgeist) que crea, a través dos seus membros, 
unha visión específica propia do pobo, pero do mesmo xeito 
diferente tamén desa idea —central a día de hoxe— do au-

tor como referente absoluto na creación da obra. Para Agustín 
García Calvo había algo outro que se dirixe cara a unha inde-
finición non subxectual, non definida socialmente, que define 
un rumbo aberto cara ao propio ser do pobo, ou do anónimo, 
sen por isto quedar reducido ao pobo ou á mera ausencia de 
autor. Fala abundantemente disto no prólogo a Ramo de ro-
mances y baladas (Editorial Lucina, Zamora, 1993).

68 Logos (λóγος, Intelixencia, Coñecemento) e Eros (Ἔρως, 
Amor) cando se funden, segundo a percepción hermética anti-
ga, prodúcese no ser a plenitude que leva á sabedoría e á fusión 
perfecta de toda dicotomía: ben-mal, positivo-negativo, etc. 
É unha idea profundamente presente na tradición alquímica 
renacentista.

69 Φύσις κρύπτεσθαι φιλεῖ (phýsis krýptesthai philéi), “á na-
tureza gústalle ocultarse”, de Heráclito de Éfeso, fragmento b 
123. Fragmente der Vorsokratiker; ed. H. Diels, Berlin, 1903.

70 Ao longo da súa obra Martin Heidegger refire esta cuestión 
de identificación ou relación entre a fala ou linguaxe, a terra e 
a voz que a expresa. Concretamente, en Unterwegs zur Sprache 
(1959), na conferencia Das Wesen der Sprache (“A Esencia da 
Fala”), en base a un verso de Friedrich Hölderlin, Heidegger 
di: “Die Sprache ist die Blume des Mundes. In ihr erbliiht die 
Erde der Bliite des Himmels entgegen” (páx. 194) (“A fala é 
a flor da boca. Na fala florece a terra cara ao florecemento do 
ceo”). A cuestión da presenza da linguaxe como o morar do 
ser na terra, expresado nunha voz ou nun canto (lémbrese a 
constante consideración do derradeiro Heidegger á cuestión 
da poesía e da arte como expresión do ser), é indicativo do ven-
cello forte entre todos estes elementos, idiosincráticos dunha 
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plena presenza do ser no mundo. Hai edición en español do 
libro: De Camino al Habla (Ediciones del Serbal, Barcelona, 
2002). En portugués: A Caminho da linguagem (Editora Vo-
zes, Petrópolis, 2003).

71 Brice Parain (Courcelles-sous-Jouarre, 1897 – Verdelot, 
1971), filósofo e escritor francés, moi vinculado co comunis-
mo, con prácticas artísticas heterodoxas, como o surrealismo, 
e así mesmo co existencialismo. Nel habita un pulo singular, 
de indagación entre o político e o filosófico. Escribiu obras de 
teatro, novela e ensaio. Estivo vencellado á editorial Gallimard 
desde os seus comezos. Na filosofía unha das súas investiga-
cións principais era a relativa á linguaxe, como dan fe títulos 
como Recherches sur la nature et la fonction du langage (1942) 
ou Petite métaphysique de la parole (1969). Neste sentido é no 
que apunta Anxo a semellanza entre Blanchot e Parain, na cir-
cularidade da significación emitida por un suxeito, ou enun-
ciada nun mundo, cun inicio e un fin. 

72 No manuscrito orixinal aparece aquí unha separación de 
asteriscos que introduce un inciso de varios folios á parte. Os 
folios semellan constituír, pola súa cohesión e coherencia, un 
capítulo de seu, polo que optamos por substituír a marca por 
este título, que nos pareceu coherente co contido do fragmen-
to e co resto do texto.  

73 Extraído de As Metamorfoses de Publio Ovidio Nasón, do 
libro x, 1º canto, liñas 58-59. Narra o intre no que Orfeo está a 
piques de saír do inferno, pero dubida, e nese instante revira o 
rostro; Eurídice cae ao inferno de novo, e Orfeo “bracchiaque 
intendens prendique et prendere certans / nil nisi cedentes in-
felix arripit auras” (“Extende os brazos tentando ser abrazado 
e abrazar ao mesmo tempo mais nada estreita o infeliz non 

sendo as brisas fuxidías”). Maurice Blanchot usa esta figura no 
seu libro O espazo literario varias veces: a disolución no ar de 
Eurídice ante un Orfeo atónito. 

74 Pierre Klossowski, Un si funeste désir; Gallimard, Paris, 1963. 
En español: Un tan funesto deseo (Taurus, Madrid, 1980).

75 Pierre Klossowski: Op. Cit., páx. 129. A tradución é nosa. 
A referencia á páxina faina Anxo na marxe do manuscrito.

76 Aquí remata, no manuscrito orixinal, o inciso en folios sepa-
rados e continúa a liña anterior do texto. Introducimos tamén 
un título, en coherencia coas escollas anteriores, para salvagar-
dar esa continuidade.

77 Para Anxo este autor resulta outra das referencias constan-
temente presentes, e que dialoga en todo momento co ensaio 
de Maurice Blanchot. Pierre Klossowski (París, 1905 – Ibí-
dem, 2001), foi un heterodoxo escritor francés, que tocou va-
rios xéneros, ademais de pintor. O seu irmán era o coñeci-
do Balthus Klossowski (París, 1908 – Ibídem, 2001), creador 
dunha singular obra pictórica de carácter erótico, na que as 
adolescentes tiñan un papel central. Hai nos dous Klossowski 
un emparentamento con toda a corrente intelectual francesa 
vencellada, directa ou indirectamente, coas teses e plantexa-
mentos artísticos de Georges Bataille e todos os integrantes 
do colectivo Acéphale. Pierre Klossowski ten obras moi intere-
santes como Sade mon prochain (1947), La Vocation suspendue 
(1950), Nietzsche et le Cercle vicieux  (1969) ou o espléndido Le 
Baphomet  (1965).

78 Pierre  Klossowski: Op. Cit., páx. 123. A tradución é nosa. 
A referencia á páxina faina Anxo na marxe do manuscrito.
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Fragmentos do Manuscrito orixinal
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Incluímos neste apéndice catro páxinas do manuscri-
to orixinal de Presenza dunha Ausencia (Sobre Maurice 

Blanchot). Facémolo como cortesía e agasallo para o lector, 
pero tamén como estético presente no que se pode apreciar 
o poder gráfico da súa escrita. Din que os grafismos feitos a 
man reflicten unha dimensión íntima do noso ser. No caso 
de Anxo é visible (polo menos así o percibimos nós) esa 
cualidade oral e comunitaria que sempre o acompañou. El 
tiña esa cualidade de —no lugar no que estivera— sempre 
producir ao seu arredor palabra, linguaxe, diálogo, oralida-
de e comunidade. Desfruten da proximidade caligráfica da 
escrita do noso amigo Anxo Rei Ballesteros.

Páxina 1 do Manuscrito 
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Páxina 2 do Manuscrito Páxina 3 do Manuscrito 



136g h137

Páxina 4 do Manuscrito 
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Este libro 
rematouse no tempo
en que o verán acada

o seu cénit, 
no ano 2013

“Im Anfang war die Tat”
j.w. Goethe
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