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7

Coñecín a Zona Temporalmente Autónoma (NY, 

1985, 1991) na súa primeira edición italiana, era o 

outono do 1993. Un grupo de amigos en Milano edi-

taran a obra (ShaKe Edizioni Underground) nun raro 

volume ilustrado que reunía tamén os Pasquíns e os Co-

municados da Asociación da Anarquía Ontolóxica. O 

libro, entón presentado na senda do cyberpunk, ofrecíase 

como unha exploración arriscada e novidosa, non dog-

mática, suxestiva e literaria. Xa daquela se desmoronara, 

na Italia e na Europa toda, o soño moderno dunha polí-

tica de horizonte utópico, e para moitos a idea de Liberda-

de xa fora substituída pola de Interese. Entre tanto, uns 

poucos tardo hippis, ex comunistas, rebeldes e refractarios 

Técnicas de desaparición
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de variada condición procuraban inspiración nos textos 

de Hakim Bey para persistir na loita inacabábel en favor 

do Home. 

No 1996 Talasa editou a obra por vez primeira en 

castelán da tradutora man amiga seudonimizada en 

Guadalupe Sordo. Tamén nesa ocasión optaran por 

acompañar a TAZ dos Pasquíns e Comunicados, e un 

amplo repertorio de imaxes. Por entón, aquí, xa a movida 

posmoderna apodrecera e macerara a vida social e per-

soal, e cando a ética xeral parecía ser a do conformismo 

e o asexo, TAZ permitiunos imaxinar que fronte ao aco-

modo anestesiado ás circunstancias cabía unha deserción 

festiva.

A edición portuguesa (Frenesi, 2000), a máis breve 

das que eu coñezo, traduce unha escolma de textos feita 

polo propio autor e recollida nun ameno cd sonoro no que 

tamén colaboraron os músicos Bill Laswell, Wu Man, Nic-

ky Skopelitis e Buckethead.

Compréndese entón que TAZ non é unha obra acaba-

da nin definitiva. Non é un discurso autorial, é máis ben 

un xogo editorial, son distintas publicacións que de distin-

tas maneiras se agrupan e disgregan en cada edición, en 

cada ocasión. 

Da man doutros amigos preséntase agora en galego, e a 

mera publicación xa é un acto de guerrilla editorial, e este 

libro entre as túas mans convértese nunha zona –de papel– 

liberada durante o tempo que ti lle adiques a súa lectura.

Hakim Bey, alter ego de Peter Lamborn Wilson (NY, 

1945), escritor e artista, mestre sufí, erudito do misticismo 

e activista libertario, converteuse con estes textos transmu-

tantes nun referente importante da escena contracultural 

americana. 

En TAZ, como dixemos, Hakim non articulou un 

relato único, pero si foi capaz de coser cun invisíbel fío 

de ouro unha almozala ou patchwork que arrexunta e 

conecta as máis variadas insurreccións: os pioneiros ame-

ricanos que abandonaran a colonia e se axuntaron aos 

indíxenas croatoan, a comunidade pirata de Libertalia 

en Madagascar, a república ucraína de Néstor Makhno 

esmagado polos bolxeviques, a Internacional Situacionis-

ta, todo tipo de herexías e paganismos, os Niveladores e os 

Cavadores, os Ranters, os Taoístas do Turbante Marelo, 
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os hippis e o punk, igual que os bailaríns de break dance 

na rúa. 

Con estes retrincos de insurrección Hakim Bey non 

compuxo un receitario anarquista, nin unha biblia under-

ground, nin unha guía de uso para as xoves xeracións. Qui-

zais mellor se diría que debuxou unha psicocartografía que 

alenta, acompaña e ilumina as particulares divagacións, si-

nalándonos as fendas que se abren no muro paranoico ergui-

do pola igrexa estado escola e fábrica que nos rodea e illa. 

Explicar a TAZ sería como disolver unha nube para 

poder bebela. A chuvia nunha botella non é máis meteoro-

loxía, é auga mineral. En definitiva, quero dicir que non 

é posíbel pulverizar os fecundos alucinoxemas de Hakim 

para obter un ungüento curatodo. TAZ compréndese na 

acción, como un lampo que ilumina as sombras do aburri-

mento e a tristeza contemporánea.

TAZ permite seguir a imaxinar novas formas de re-

sistencia, si, pero sobre todo, dota dun relato propio (e coa 

imprescindíbel forza mítica) a vida opaca e invisíbel de 

moitas xentes que fan da súa vida cotiá un espazo de loita 

afastado da imperante aspiración ao éxito persoal. 

TAZ propón restaurar a economía dunha lendaria 

idade de pedra na que seriamos "xamáns e non sacer-

dotes, bardos e non señores, cazadores e non policías, 

recolectores de preguiza paleolítica". E os camiños para 

chegar a isto son o terrorismo poético, o amor fou, a 

infancia salvaxe, o paganismo, a sabotaxe considera-

da como unha arte, o cultivo da conciencia dilatada, 

o nomadismo psíquico, o cosmopolitismo sen raigame, a 

utopía pirata, o sionismo gay, o aristocratismo radical, a 

pornografía tántrica, o marxismo stirnerismo, a estética 

da felicidade e o amor...

Nesta esquina do mundo periférica e retardataria, pero 

tan centralmente espectacular como a capital do imperio, 

cabe tamén pensar nunha insurxencia efémera que non 

procura a revolución, pero si afirma para si a posibilidade 

dun soño libertario. Quizais foi así para os Irmandiños 

do medioevo, ou para os obreiros e estudantes do Banquete 

de Conxo, para o galego Soto que incendiou a Patagonia, 

para a hoxe esmorecida república circense de Bemposta, ou 

para a épica navegación do paquete Santa Liberdade 

que imaxinara Pepe Velo.
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Este texto xa deu a volta ao mundo 

e chega hoxe do futuro para a túa boa sorte.

Beixa a alguén a quen ames despois de ler o TAZ.

E non mandes diñeiro! Isto funciona de verdade!

Anxo Rabuñal 

Nota: Lembren que, en galego, poden atopar tamén o seu 

ensaio Alén do Turismo (ARPub, 2010). Ademais, na revis-

ta Animal (nº 10, 2000) publicouse "Apocalipse de salón. 

Teatro Secreto", e en Guía dos Libros Novos (nº 6, 2004) 

unha reseña sobre Alén do Turismo.

T.A.Z.
Zona Temporalmente Autónoma
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OS PIRATAS E OS CORSARIOS do século dezaoito 

crearon unha “rede de información” que envolvía o 

globo: primitiva e dedicada principalmente a nego-

cios prohibidos, a rede funcionaba de xeito admira-

ble. Distribuídas por ela había illas, escondedoiros 

remotos onde as embarcacións podían ser apro-

visionadas e cargadas co proveito da pillaxe para 

compracer todo luxo e necesidade. Algunhas destas 

illas mantiñan “comunidades intencionais”, enteiras 

pequenas sociedades que vivían conscientemente á 

marxe da lei e amosaban a determinación de man-

terse así, aínda que fora só por unha curta pero leda 

existencia.

Utopías Piratas
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Hai uns anos, investiguei unha morea de mate-

rial secundario sobre piratería, agardando atopar 

algún estudo sobre estes enclaves, pero semella que 

ningún historiador os atopaba dignos dunha aná-

lise seria. (William Burroughs citou o tema, como 

fixera o finado anarquista inglés Larry Law, pero 

non se fixo ningún estudo sistemático). Remitinme 

ás fontes principais e construín a miña propia teo-

ría, da que algúns dos aspectos serán tratados nes-

te ensaio. Decidín chamarlle a eses asentamentos 

“Utopías Piratas”.

Recentemente Bruce Sterling, un dos principais 

representantes da ciencia ficción cyberpunk, publi-

cou un relato dun futuro próximo baseado na asun-

ción do feito de que a decadencia dos sistemas po-

líticos levaría a unha proliferación descentralizada 

de experimentos sobre formas de vida: xigantescas 

corporacións gobernadas polos obreiros, enclaves 

independentes dedicados á “piratería de datos”, en-

claves verdes e socialdemócratas, enclaves de traba-

llo cero, zonas anarquistas ceibes, etc. A economía 

da información que sostiña esa diversidade chamá-

base “a Rede”; os enclaves (e o título do libro) cha-

mábanse Illas na Rede1.

Os Asasinos2 medievais fundaron un “Estado” 

que consistía nunha rede de remotos vales e caste-

los, afastados por miles de quilómetros, estratexi-

camente invulnerables á invasión e ligados por un 

fluxo informativo incesante de axentes secretos, en 

guerra con todos os gobernos e dedicado só ao co-

ñecemento. A tecnoloxía moderna, culminando no 

satélite espía, fai desta especie de autonomía un soño 

romántico. Non máis illas piratas! No futuro, a pro-

pia tecnoloxía (liberada de todo control político) 

podería facer posible un mundo enteiro de zonas 

autónomas. Pero, polo de agora, o concepto queda 

en mera ciencia ficción, pura especulación.

¿É que acaso nós, os que vivimos no presente, 

estamos condenados a non experimentar a autono-

mía, a non habitar nin por un intre un pedaciño de 

terra lexislado só pola liberdade? ¿Non nos queda 

outra que a nostalxia do pasado ou a nostalxia do 
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futuro? ¿Teremos que agardar a un mundo libera-

do do control político para que algún de nós poi-

da esixir coñecer a liberdade? A lóxica e a emoción 

únense para negar tal suposición. A razón di que 

un non pode loitar contra aquilo que non coñece 

e o noso corazón rebélase contra un universo tan 

cruel que é capaz de inflixirlle tal inxustiza á nosa 

xeración, soa ante a humanidade.

Dicir que “non serei libre ata que todos os hu-

manos (ou todas as criaturas sensibles) o sexan” é, 

simplemente, condenarnos a nós mesmos a unha 

especie de estupor-nirvana, abdicar da nosa huma-

nidade e definirnos como perdedores.

Creo que extrapolando, do pasado e do futuro, 

historias sobre “illas na rede”, poderiamos recoller 

suficientes evidencias como para suxerir que un 

certo tipo de “enclave ceibe” non só é posible no 

noso tempo senón que ademais xa existe. Toda a 

miña investigación cristalizou arredor do concep-

to “Zona Temporalmente Autónoma”3 (en adiante 

TAZ). A pesar do seu carácter sintético forzado polo 

meu propio pensamento, non é a miña intención 

que a TAZ sexa entendida como máis que un ensaio 

(ou un “intento”), unha suxestión ou unha fantasía 

poética. A pesar do meu rosmar e o esporádico en-

tusiasmo da miña linguaxe, non pretendo elaborar 

ningún dogma político. De feito, renuncio a definir 

a TAZ; dou voltas arredor do concepto, obviando 

os reflexos exploratorios. Despois de todo, a TAZ 

é practicamente autoexplicativa. No contexto do 

mundo contemporáneo, podería ser entendida sen 

dificultade… entendida na acción.

NOTAS

1 A edición española é Islas en la red, Barcelona, Destino 

1990; en portugués apareceu como Piratas de dados en 

Editora Aleph, São Paulo 1990.
2 Os hashishin (نوشاشحلا) foron unha seita heterodoxa 

do xiísmo con especial forza na Siria e Persia dos anos 

1092 a 1265. Os seus inimigos acusábanos de “fumado-

res de haxix”, mais a etimoloxía real do seu nome sería 

a de “Asasiyun”, ou seguidores de Asā s, a “fundación da 

fe”. Asentados nas fortalezas de Alamut e Masyaf, estaban 
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NOTAS
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Editora Aleph, São Paulo 1990.
2 Os hashishin (نوشاشحلا) foron unha seita heterodoxa 

do xiísmo con especial forza na Siria e Persia dos anos 

1092 a 1265. Os seus inimigos acusábanos de “fumado-

res de haxix”, mais a etimoloxía real do seu nome sería 

a de “Asasiyun”, ou seguidores de Asā s, a “fundación da 
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liderados polo “Ancián da Montaña” (o primeiro, Hassan-

i Sabbah) e mantiveron a súa independencia fronte aos 

poderes veciños (Cruzados, Turcos, Ayyubís, etc...), em-

pregando como notoria ferramenta de loita os “Fida’i”. 

Os Fida’i eran as “tropas de base” dos hashishim, e o seu 

cometido era o de “asasinar” (no senso moderno) aos ini-

migos da secta, habitualmente ao prezo das súas propias 

vidas.
3 O acrónimo de “Zona Temporalmente Autónoma” (en 

inglés “Temporary Autonomous Zone”) debera ser ZTA 

en galego, mais tal conxunto de letras resulta pouco eufó-

nico na nosa lingua, e desvirtúa a sonoridade do orixinal. 

A ZoTeA podería facerlle eco, e evocar un espazo elevado 

de liberdade, mais ao final escollemos manter o monosí-

labo anglosaxón.

COMO É QUE o mundo patas arriba sempre con-

segue endereitarse? Por que á revolución sempre 

lle segue unha reacción, coma unha tempada no 

inferno?

A revolta, ou a forma latina insurrección, son pa-

labras usadas polos historiadores para etiquetar as 

revolucións frustradas –movementos que non fan a 

curva prevista, a traxectoria aprobada por consenso: 

revolución, reacción, traizón, fundación dun estado 

aínda máis forte e opresivo, a reversión da situación, 

a volta da historia, unha e outra vez, á súa máis alta 

forma: a labazada na faciana da humanidade por 

sempre.

Agardando a Revolución



20 21

liderados polo “Ancián da Montaña” (o primeiro, Hassan-

i Sabbah) e mantiveron a súa independencia fronte aos 

poderes veciños (Cruzados, Turcos, Ayyubís, etc...), em-

pregando como notoria ferramenta de loita os “Fida’i”. 

Os Fida’i eran as “tropas de base” dos hashishim, e o seu 

cometido era o de “asasinar” (no senso moderno) aos ini-

migos da secta, habitualmente ao prezo das súas propias 

vidas.
3 O acrónimo de “Zona Temporalmente Autónoma” (en 

inglés “Temporary Autonomous Zone”) debera ser ZTA 

en galego, mais tal conxunto de letras resulta pouco eufó-

nico na nosa lingua, e desvirtúa a sonoridade do orixinal. 

A ZoTeA podería facerlle eco, e evocar un espazo elevado 

de liberdade, mais ao final escollemos manter o monosí-

labo anglosaxón.

COMO É QUE o mundo patas arriba sempre con-

segue endereitarse? Por que á revolución sempre 

lle segue unha reacción, coma unha tempada no 

inferno?

A revolta, ou a forma latina insurrección, son pa-

labras usadas polos historiadores para etiquetar as 

revolucións frustradas –movementos que non fan a 

curva prevista, a traxectoria aprobada por consenso: 

revolución, reacción, traizón, fundación dun estado 

aínda máis forte e opresivo, a reversión da situación, 

a volta da historia, unha e outra vez, á súa máis alta 

forma: a labazada na faciana da humanidade por 

sempre.

Agardando a Revolución



22 23

Ao fallar seguindo esta curva, a revolta suxire a 

posibilidade dun movemento fóra e máis aló da es-

piral hegeliana do progreso, que secretamente non 

é máis que un círculo vicioso. Surgo: levantamento, 

aparición. Insurgo: levantamento, rebelión dun mes-

mo. Unha operación autosuficiente. Un adeus á in-

feliz parodia do círculo do karma, da insignificante 

revolución histórica. O lema “Revolución!” pasou 

de proclama a veleno, unha maligna trampa pseu-

dognóstica do destino, un pesadelo onde non impor-

ta canto nos resistamos a ser atrapados polo demo 

de Aión, o íncubo do Estado, dun Estado tras outro, 

cada “paraíso” rexido por un anxo máis maligno.

Se a Historia É Tempo, como pretende ser, en-

tón a revolta é un intre que salta por riba do Tempo, 

que viola a “lei” da Historia. Se o Estado É Historia, 

como pretende ser, entón a insurrección é o mo-

mento prohibido, unha inesquecible denegación 

da dialéctica: unha sacudida polar que nos bota do 

escuro, unha manobra propia dos xamáns feita den-

de un “ángulo imposible” do universo. A Historia di 

que a Revolución consegue a permanencia, ou polo 

menos duración, mentres que a revolta é temporal. 

Nese sentido, unha revolta é como unha “experien-

cia límite”, o contrario do estándar da conciencia e 

experiencia “ordinaria”. Como as festas, as revoltas 

non poden acontecer todos os días (doutro xeito 

non serían “non ordinarias”), pero estes momentos 

de intensidade dan forma e significado á totalidade 

da vida. O xamán retorna (non se pode permanecer 

no máis alto por sempre), pero as cousas cambia-

ron, as integracións aconteceron e a diferenza ins-

taurouse.

Haberá quen diga que é un consolo para os deses-

perados ¿Qué sería do soño anarquista, do estado sen 

Estado, da Comuna, da zona autónoma duradeira, 

dunha sociedade ceibe, dunha cultura ceibe? ¿Imos 

abandonar esa esperanza a cambio dunha especie de 

acto gratuíto existencialista? A cousa non é cambiar 

as conciencias, senón cambiar o mundo.

Acéptoo como unha crítica xusta. Aínda así, 

teño dúas obxeccións. A primeira, que ningunha re-
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volución nos trouxo este soño. A visión aparece no 

momento da revolta, pero tan pronto como “a Revo-

lución” trunfa e o Estado volve, o soño e o ideal son 

inmediatamente traizoados. Non é que renunciara 

á esperanza ou ao desexo do cambio, pero descon-

fío do termo Revolución. A segunda é que, aínda que 

cambiemos o intento revolucionario por un con-

cepto de insurrección que florece espontaneamen-

te converténdose nunha cultura anarquista, a nosa 

situación particular histórica non é propicia para 

unha empresa tan grande. Absolutamente nada, 

agás un fútil martirio, podería resultar dun choque 

frontal co Estado terminal, o Estado da información 

megacorporativa, do imperio do Espectáculo e a Si-

mulación. Todas as súas armas estannos a apuntar, 

mentres o noso fráxil armamento non atopa a onde 

apuntar, a excepción dunha histérese, dunha ríxida 

vacuidade, dunha pantasma capaz de absorber cada 

faísca nun ectoplasma informativo, dunha socieda-

de de capitulación rexida pola imaxe da Policía e o 

absorbente Ollo da pantalla televisiva.

Noutras palabras, non propoñemos a TAZ como 

un fin exclusivo en si mesmo, substituíndo calquera 

outra forma de organización, tácticas e obxectivos. 

Defendémola porque pode proporcionar a inten-

sificación da revolta sen implicar, necesariamente, 

violencia e martirio. A TAZ é como unha revolta 

que non vai ligada directamente ao Estado, unha 

operación de guerrilla que libera unha área (de 

terra, de tempo, de imaxinación) e que despois se 

disolve para reconstruírse en calquera outro lugar 

ou tempo, antes de que o Estado poida esmagala. 

Xa que o Estado está principalmente interesado na 

Simulación máis que na sustancia, a TAZ pode “ocu-

par” clandestinamente estas áreas e levar a cabo os 

seus propósitos subversivos con relativa paz durante 

un tempo. Pode ser que incluso algunhas pequenas 

TAZ duraran vidas enteiras porque pasaron des-

apercibidas como pequenos enclaves porque nunca 

se cruzaron co Espectáculo, nunca apareceron fóra 

desa vida real que é invisible para os axentes da Si-

mulación.
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Babilonia toma as súas abstraccións como reali-

dades; é precisamente dentro desta marxe de erro 

onde a TAZ pode existir. Poñela en funcionamento 

pode implicar tácticas de violencia e defensa, pero 

a súa maior forza reside na invisibilidade (o Esta-

do non pode recoñecela porque a Historia non ten 

unha definición para ela). Unha vez que a TAZ é 

nomeada (representada e mediatizada), debe des-

aparecer, e de feito farao deixando tras de si un 

oco para rexurdir nalgún outro lugar, e de novo 

invisible porque é indefinible nos termos do Espec-

táculo. Desta forma, a TAZ é unha táctica perfecta 

para unha era na que o Estado é omnipresente e 

omnipotente, aínda que tamén cheo de gretas e bu-

ratos. E xa que a TAZ é un microcosmos do “soño 

anarquista” dunha cultura ceibe, non podo pensar 

noutra táctica mellor para traballar por ela que ex-

perimentar ao mesmo tempo algún dos seus benefi-

cios aquí e agora.

Ao fin e ao cabo, o realismo imponnos non só 

deixar de agardar a “Revolución”, senón inclu-

so deixar de desexala. A “Revolta” si, tan a miúdo 

como sexa posible, a pesar do risco de violencia. Os 

espasmos do Estado Simulador serán “espectacu-

lares”, aínda que na maioría dos casos a mellor e 

máis radical táctica será rexeitar tomar partido da 

violencia espectacular, retirarse da área da simula-

ción, desaparecer.

A TAZ é un campamento de guerrilleiros onto-

lóxicos: golpean e liscan. Mantén en movemento á 

tribo enteira, incluso se só se trata de datos na Rede. 

A TAZ ten que ser capaz de defenderse, pero tanto 

o seu ataque como a súa defensa deben, na medida 

do posible, evitar a violencia do Estado, a cal é unha 

violencia sen sentido. O ataque faise nas estruturas 

de control, esencialmente nas ideas, e a defensa é 

a invisibilidade, unha arte marcial, e a invulnerabi-

lidade, unha arte oculta entre as artes marciais. A 

“máquina de guerra nómade” conquista antes de ser 

percibida e móvese antes de que o mapa poida ser 

axustado de novo. Respecto ao futuro, só os autó-

nomos poden planificar a autonomía, organizala e 
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creala. É unha operación autosuficiente. O primei-

ro paso ten algo de satori: o entendemento de que a 

TAZ comeza co simple acto da súa realización.

(Nota: vid. Apéndice C, cita de Renzo Novatore)

O CONCEPTO DA TAZ xorde primeiro dunha 

crítica á Revolución e dun agradecemento á insu-

rrección. A primeira etiqueta á segunda como un 

fracaso, pero, para nós, a revolta representa unha 

posibilidade moito máis interesante (dende a pers-

pectiva da psicoloxía da liberación) que as revolu-

cións “de éxito”, da burguesía, dos comunistas, dos 

fascistas, etc.

A segunda forza xeradora da TAZ resulta do des-

envolvemento histórico do que chamaría “o peche 

do mapa”. O derradeiro pedaciño de Terra sen re-

clamar por ningunha nación ou estado foi engulido 

en 1899. O noso é o primeiro século sen terra incóg-

Psicotopoloxía da Vida Cotiá
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nita, sen unha fronteira. A nacionalidade é o maior 

principio de goberno mundial (nin un pedaciño de 

roca nos mares do Sur é terra de ninguén, nin un 

val remoto, nin sequera a Lúa ou os planetas). Esta é 

a apoteose do “gangsterismo territorial”. Nin un só 

centímetro cadrado de Terra está liberado de vixi-

lancia ou impostos… na teoría.

O “mapa” é un sistema político abstracto de coor-

denadas, unha xigantesca estafa reforzada pola ce-

noria que condiciona ao Estado “Experto” ata que, 

ao final, para a maioría de nós, o mapa convértese 

no territorio (non máis “a Illa Tartaruga”, senón “os 

Estados Unidos de América”). E xustamente porque 

o mapa é unha abstracción, non pode cubrir a Te-

rra con precisión 1:1. Na complexidade fractal da 

xeografía real, o mapa só pode abarcar coordenadas 

dimensionais. Mais inmensas extensións envoltas es-

capan ao patrón gobernador. O mapa non é preci-

so, non pode selo.

Deste modo, a Revolución está clausurada, pero 

a rebelión aberta. No noso tempo só podemos con-

centrar as nosas forzas nos “poderes rebeldes” tem-

porais, eludindo calquera tipo de enredo nas “solu-

cións permanentes”.

E o mapa está pechado, pero a zona autónoma 

está aberta. Metaforicamente, desenvólvese baixo as 

dimensións invisibles para unha cartografía de Con-

trol. E aquí é onde deberiamos introducir o con-

cepto de psicotopoloxía (e psicotopografía) como 

unha “ciencia” alternativa á vixilancia e cartografía 

do Estado e o seu “imperialismo psíquico”. Só unha 

psicotopografía pode debuxar mapas a escala 1:1 da 

realidade, porque só a mente humana proporciona 

a complexidade suficiente para reproducir o real. 

Pero un mapa 1:1 non pode controlar o seu territo-

rio porque é virtualmente idéntico a el. Só pode ser 

usado para suxerir determinadas características. An-

damos á procura de “espazos” (xeográficos, sociais, 

culturais, imaxinarios) co potencial suficiente para 

florecer como zonas autónomas, e tamén de tempos 

nos que estes espazos estean relativamente abertos, 

xa sexa por falta de interese do Estado neles ou por-
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que pasaran desapercibidos para os cartógrafos, ou 

pola razón que sexa. A psicotopoloxía é a arte da 

exploración de novas TAZ potenciais.

As clausuras da Revolución e o mapa, non obs-

tante, son só as fontes negativas da TAZ; aínda que-

da moito que dicir das súas inspiracións positivas. A 

reacción, por si soa, non pode proporcionar a ener-

xía necesaria para “manifestar” unha TAZ. Unha re-

volta débese facer cunha finalidade.

1) En primeiro lugar, podemos falar dunha an-

tropoloxía natural da TAZ. A familia nuclear é a 

unidade base das sociedades do consenso, pero non 

da TAZ. (“Familias! Como as aborrezo! Miserias do 

amor!” –Gide). A familia nuclear, coas súas “miserias 

edípicas”, parece ser un invento do Neolítico, unha 

resposta á “Revolución Agrícola”, coa precariedade 

e a xerarquía impostas. O modelo paleolítico era, 

ao mesmo tempo, máis primario e radical: a banda. 

A típica banda formada por cazadores nómades ou 

seminómades en grupo consistía duns cincuenta 

membros. Nas sociedades tribais maiores, a estrutu-

ra de bandas completábase polos clans de tribo, ou 

por agrupamentos como sociedades secretas ou ini-

ciáticas, de caza ou de guerra, de xénero, “repúbli-

cas infantís” e demais. Se a familia nuclear ten a súa 

orixe na precariedade (e acaba na miseria), a banda 

é producida pola abundancia e é pródiga. A familia 

é pechada, por razóns xenéticas, pola posesión ma-

chista da muller e dos nenos, pola totalidade xerár-

quica da sociedade agrícola e industrial. A banda, 

en cambio, é aberta (non para todos, por suposto, 

pero si para o grupo dos que son afíns: os iniciados 

comprométense por lazos de amor). A banda non é 

parte dunha xerarquía superior, senón dun patrón 

horizontal de relacións, lazos de sangue extensibles, 

contratos e alianzas, afinidades espirituais e outros. 

(A sociedade India Americana conserva certos as-

pectos desta estrutura incluso agora).

Na nosa sociedade postespectacular da Simula-

ción1, moitas forzas actúan (incluso invisiblemen-

te), para desfasar a familia nuclear e traer de novo 

a banda. Algunhas rupturas na estrutura do Traba-
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llo resoan na “estabilidade” arruinada da unidade-

fogar e da unidade-familia. As bandas de cada quen 

inclúen agora amigos, ex-esposas e amantes, a xente 

reúnese en traballos ou seminarios, por grupos de 

afinidade, en redes de intereses especializados, re-

des de correo e outros. A familia nuclear convértese 

cada vez máis nunha trampa, nun sumidoiro cultu-

ral, nunha implosión secreta e neurótica de átomos 

partidos, e a obvia contraestratexia xorde espon-

taneamente no redescubrimento inconsciente da 

máis arcaica (e incluso máis postindustrial) posibili-

dade da banda.

2) A TAZ como “festival”. Nunha ocasión, Ste-

phen Pearl Andrews2 ofreceu, como imaxe dun-

ha sociedade anarquista, a descrición dunha festa 

nocturna, na que toda estrutura de autoridade se 

disolvía na convivencia e a celebración. (Vid. Apén-

dice C). Tamén poderiamos invocar a Fourier3 e o 

seu concepto dos sentidos como base do devir so-

cial −“tactilidade” e “gastrosofía” como resposta ás 

implicacións descoidadas do olfacto e o gusto. Os 

antigos conceptos de xubileu e festas saturnais orixí-

nanse na convicción de que certos eventos ocorrían 

fóra da orde do “tempo profano”, a vara de medir 

do Estado e a Historia. Estas festividades ocupaban, 

literalmente, ocos no calendario, eran intervalos 

intercalados. Durante a Idade Media, preto dunha 

terceira parte do ano estaba dedicado ás festividades. 

É posible que a resistencia á reforma dos calendarios 

tivera menos que ver cos “once días perdidos” que 

coa sospeita de que a ciencia imperial conspiraba 

para pechar estes ocos no calendario que aglutina-

ban a liberdade da xente: un golpe de estado, unha 

cartografía dos anos, un sometemento da medida 

do tempo mesmo, convertendo o cosmos orgánico 

nun universo mecánico. A morte do festivo.

Os participantes dunha rebelión invariablemente 

perciben os seus aspectos festivos, incluso no medio 

da loita armada, o risco e o perigo. A revolta é como 

unha saturnalia arrincada (ou forzada a desvanecer-

se) do seu intervalo que agora é ceibe para estourar 

en calquera lugar ou intre. Liberada de tempo e 
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lugar, posúe un olfacto propio para o desencadea-

mento dos acontecementos, e unha afinidade para 

o genius loci; a ciencia da psicotopoloxía recoñece 

“fluxos de forza” e “centros de poder” (para utilizar 

metáforas ocultistas) nos que se pode localizar espa-

zotemporalmente a TAZ, ou polo menos axudar a 

definir a súa relación co momento e a localización.

Os media invítannos a “vir celebrar os grandes 

momentos da nosa vida”, mediante a falsa unifica-

ción da mercadoría e do Espectáculo, o famoso non-

acontecemento da pura representación. En resposta a 

esa obscenidade temos, por unha banda, o espectro 

do rexeitamento (descrito polos situacionistas John 

Zerzan, Bob Black e outros) e por outra a emerxen-

cia dunha cultura da festividade distinta e aínda 

oculta aos administradores do noso ocio. “Loitar 

polo dereito á festa” non é unha parodia da loita 

radical, é unha nova manifestación da mesma, ade-

cuada para un tempo que ofrece televisións e telé-

fonos como formas de “contactar e tocar” a outros 

seres humanos , como camiños para “estar aí”.

Pearl Andrews estaba no certo: a festa nocturna 

xa é “a semente dunha nova sociedade que toma 

forma na casca da anterior” (Preámbulo da IWW4). 

As “reunións tribais” dos anos sesenta, os cónclaves 

forestais dos eco-sabotadores, a idílica Beltane dos 

neopagáns, as grandes conferencias anarquistas, os 

círculos homosexuais… As festas de aluguer en Har-

lem nos anos vinte, os nightclubs, os banquetes, os 

grandes e vellos pícnics libertarios, deberían facer-

nos entender que todos eles foron xa “zonas libera-

das” dalgún tipo, ou polo menos TAZ potenciais. Xa 

estea aberta só a uns poucos amigos, coma nunha 

festa nocturna, ou a miles de participantes, como 

un Be-In5, a festa sempre é aberta porque non está 

regulada, sometida a orde, pode estar planeada, 

pero se non “sucede” por si mesma é un fracaso. A 

espontaneidade é crucial.

A esencia da festa é o cara a cara, o grupo de 

humanos que fai un esforzo común para realizar os 

seus desexos, xa sexa a comida, un brinde, un baile, 

unha conversación ou as artes de vivir; pode que in-
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cluso para o pracer erótico ou para crear obras de 

arte colectivas, ou para atraer a ledicia. Resumindo, 

é a “unión dos egoístas” (como di Stirner) na súa 

forma máis simple ou, en palabras de Kropotkin, 

unha base biolóxica que leva á “axuda mutua”. (Ta-

mén aquí deberíase mencionar a “economía do mal-

gasto” de Bataille e a súa teoría da cultura potlatch.6)

3) É fundamental para formar unha realidade 

TAZ o concepto de nomadismo psíquico (tamén 

chamado “cosmopolitanismo do desarraigo” de 

maneira humorística). Aspectos deste fenómeno 

foron discutidos por Deleuze e Guattari en A noma-

doloxía e a máquina da guerra, por Lyotard en Deriva 

e por outros autores no exemplar Oasis da revista 

Semiotext(e). Empregamos o termo “nomadismo psí-

quico”, en lugar do de “nomadismo urbano”, “no-

madoloxía”, “deriva”7 e demais para xuntar todos 

estes conceptos nun único complexo e difuso co fin 

de estudalo á luz do que será a TAZ. 

“A morte de Deus”, en moitos aspectos unha 

forma de descentrar globalmente o proxecto “euro-

peo”, abriu unha visión do mundo multiperspectiva 

e postideolóxica capaz de moverse de maneira “des-

arraigada” dende a filosofía ata o mito tribal, dende 

as ciencias naturais ao taoísmo, capaz de ver por pri-

meira vez a través de ollos múltiples, como os dun 

insecto, cada faceta ofrecendo unha visión separada 

dun mundo completo.

Pero esta visión foi lograda a costa de habitar 

unha época na que a velocidade e o “fetichismo da 

mercadoría” crearon unha unidade tiránica e falsa 

que tende a facer difusa toda diversidade cultural 

e individual, de maneira que “calquera lugar vale 

tanto coma calquera outro”. Este paradoxo crea 

“nómades”, viaxeiros psíquicos que se moven pola 

escuridade ou o desexo, aventureiros de escasa leal-

dade (de feito desleais co “proxecto europeo”, que 

perdeu todo encanto e vitalidade), non ligados a 

ningún tempo nin lugar e na procura da diversida-

de e a aventura… Esta descrición abarca non só a 

artistas e intelectuais de clase X, senón tamén aos 

inmigrantes, os refuxiados, os sen teito, os turistas, 
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os que seguen a cultura da caravana (ou casa móbil) 

e tamén a xente que viaxa pola Rede, aínda que nun-

ca abandone a súa propia habitación (ou a aqueles 

que, como Thoureau, viaxaron moito na Concordia) 

e finalmente, inclúe a todo o mundo, a todos nós, 

vivindo cos nosos automóbiles, os nosos teléfonos, 

as nosas viaxes de vacacións, os nosos televisores, os 

nosos libros e películas, cambiando de traballo, de 

estilo de vida, relixión, dieta e un longo etcétera.

O nomadismo psíquico como táctica, o que De-

leuze e Guattari chamaron de forma metafórica 

“a máquina de guerra”, transforma o paradoxo de 

pasivo en activo e, incluso, nun modo “violento”. A 

agonía e os derradeiros estertores de Deus prolon-

gáronse durante tanto tempo (nas formas de capi-

talismo, comunismo e fascismo, por exemplo) que 

aínda queda moita “destrución creativa” por facer, 

para ser satisfeita polos comandos postbakunianos 

e postnietzschianos, ou polos apaches (literalmen-

te “inimigos”) do vello Consenso. Estes nómades 

practican a razzia, son corsarios, virus; necesitan e 

desexan as TAZ, campos de tendas escuras baixo as 

estrelas do deserto, zonas intermedias, oasis fortifi-

cados agachados nas rutas secretas das caravanas, 

pedaciños liberados de xungla e terras baldías, áreas 

prohibidas, mercados negros e bazares underground.

Estes nómades trazan os seus movementos por 

estrelas estrañas, que poden ser grupos luminosos 

de datos no ciberespazo, ou tal vez alucinacións. Co-

loca un mapa da terra e, sobre el, un mapa dos cam-

bios políticos; enriba, outro da Rede, especialmente 

da “antirrede”, que pon a súa énfase no fluxo de 

información clandestina e a loxística e, finalmente, 

sobre todos eles, o mapa 1:1 da imaxinación crea-

tiva, dos valores, da estética. As coordenadas resul-

tantes cobrarán vida, animadas por gotas e ondas 

de enerxía non agardada, coágulos de luz, túneles 

secretos e sorpresas.
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NOTAS

1 O concepto de simulación postespectacular, aqui citado 

por Bey, fai referencia a Baudrillard, asociado ao concep-

to de espectáculo utilizado polos situacionistas, corrente 

política, estética e filosófica contemporánea con especial 

presenza nos anos 50-60 e nas revoltas parisinas de maio 

do 68. Mestura de teoría marxista e das ideas da Vangarda 

europea, propuñan a crítica do “espectáculo” (produto 

dos medios de comunicación de masas e da publicidade 

do capitalismo serodio, co obxectivo de crear imaxes fal-

seadas da realidade e agachar a degradación capitalista da 

vida cotiá) e a creación de experiencias, ou “situacións” al-

ternativas ás da orde capitalista para acadar a satisfacción 

dos desexos humanos e a pescuda dunha superior calidade 

pasional. As súas “construcións de situacións”aplicáronse 

sobre todo nos conceptos e prácticas do urbanismo unita-

rio e do que chamaron “psicoxeografía”. O seu pensador 

máis destacado foi Guy Debord, autor d'A sociedade do espec-

táculo (en español, La sociedad del espectáculo, Ed. Pre-Tex-

tos, Valencia, 2000; en portugués A sociedade do espetáculo, 

Contraponto Editora, Río de Janeiro 2003).
2 Stephen Pearl Andrews (1812-1886), pensador anar-

quista e fundador da comuna “Tempos Modernos” en 

Long Island, Nova York, inventor dunha linguaxe univer-

sal (o “awat”) e filósofo da "universoloxía".

3 Charles Fourier (1772-1837), socialista utópico e teori-

zador do falansterio que defendía que os seres humanos 

están dotados de doce “paixóns” básicas que requiren sa-

tisfacción: as dos cinco sentidos; as da amizade, o amor, a 

familia e a ambición; a paixón “cabalística” pola intriga, 

a paixón “voluble” pola variedade e a paixón “composta” 

por combinar os praceres físicos cos mentais. En circuns-

tancias ideais, a décimo terceira paixón, a paixón pola 

harmonía, unificaría ás demais.
4 A IWW (Industrial Workers of the World) foi un sindica-

to norteamericano fundado en 1905 que chegou a contar 

con 60.000 socios e promoveu con certo éxito varias fol-

gas xerais de ámbito local.
5 O Be-in (“estar dentro”) refírese a un dos fenómenos 

que tivo lugar no San Francisco libertario dos anos 60. 

Tras unha xeira de festivais poéticos, musicais e de con-

sumo de LSD tivo lugar este no verán de 1966 no parque 

do Golden Gate. 20.000 persoas escoitaron a música dos 

Jefferson Airplane e os recitais de Allen Ginsberg. Todo o 

periodo é coñecido tamén como o “Haight” (polo distrito 

en que tivo lugar).
6 Os potlach son as célebres cerimonias realizadas polos 

pobos indíxenas da costa noroeste do pacífico norteame-

ricano (Haida, Nuxalk, Tligit, Makah, Tsimshian, Nuu-

chah-nulth, Kwakwaka’wakw e Salish da costa). Consisten 

no “agasallo” ou mesmo destrución de múltiples bens 
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O SEGUINTE FACTOR QUE contribúe á forma-

ción das TAZ é tan extenso e ambiguo que precisa 

dunha sección por si mesmo.

Falabamos antes da Rede, á que definíamos como 

a totalidade da información e o fluxo comunicativo. 

Algunhas destas transferencias son privilexiadas e li-

mitadas a algunhas elites, o que lle confire á Rede un 

certo aspecto xerárquico. Outros fluxos están aber-

tos a todo o mundo, o que lle da un carácter non 

xerárquico e de horizontalidade á Rede. Os datos 

militares e dos servizos de intelixencia son restrinxi-

dos, como o son os bancarios, os de divisas e outros, 

pero os datos telefónicos, o sistema postal, os bancos 

A Rede e a Web1

nunha festa de intercambio onde se relacionan o exceso, 

o sacrificio, a humillación e a perda, segundo Bataille (A 

parte maldita, Fim de Século, Lisboa 2005; La parte maldita, 

Icaria Editorial, Barcelona 1987).
7 Semiotext(e) é unha importante revista americana icono-

clasta e voceira do pensamento “francés” posestructuralis-

ta que ata o ano 2000 estivo en mans do colectivo anar-

quista Autonomedia, ano no que pasou a ser distribuída 

pola MIT press. Nomadismo urbano, nomadoloxía e de-

riva forman parte do vocabulario técnico desta corrente 

de pensamento, das teorizacións de Deleuze e Guattari 

(véxanse Mil Mesetas e o Anti-Edipo) e tamén do pensa-

mento situacionista.
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de datos públicos e demais son accesibles a calque-

ra. Desta forma, dentro da rede empezou a emerxer 

unha sorte de contrarrede secreta, a cal chamaremos 

Web (como se a Rede fose unha rede de pescar e a 

Web unha especie de arañeira tecida polos inters-

ticios e as seccións rotas da Rede). Normalmente, 

usaremos o termo Web para referirnos á estrutura 

horizontal e alternativa do sistema de intercambio 

de informacións, á rede non xerárquica, e o termo 

antirrede para referirnos aos usos clandestinos, ile-

gais e subversivos da Web, o cal inclúe a piratería de 

datos e outras formas de sabotaxe da propia Rede. 

A Rede, a Web e a antirrede son parte do mesmo mo-

delo complexo e global, fúndense entre si en moitos 

puntos. Non son termos que describan “áreas”, se-

nón que suxiren tendencias, modos de uso.

(Digresión: Antes de condenar á Web ou á antirre-

de polo seu “parasitismo”, o que implica que non po-

derán exercer unha forza revolucionaria auténtica, 

un debe preguntarse en que consiste a “produción” 

na Era da Simulación. Cal ou que é a “clase traballa-

dora”, produtiva? Quizais haxa que admitir que ta-

les termos perderon o seu significado. De calquera 

modo, as respostas ás preguntas semellantes son tan 

complexas que a TAZ tende a ignoralas totalmente e 

limítase a tomar aquilo que pode utilizar. “A cultura 

é a nosa natureza”, e nós somos os merlos ladróns, 

ou os cazadores en grupo da era da Técnica).

As formas actuais da Web non oficial son, supo-

ñemos, aínda moi primitivas: a rede marxinal de 

“zines”, as redes de BBS, a piratería do software, o 

hacking, o phone-phreaking2, algo de influencia na 

prensa e na radio (e case ningunha en ningún dos 

outros grandes medios de comunicación: nin televi-

sión, nin satélite, nin fibra óptica ou cable, etcétera). 

Con todo, a Rede preséntase como un patrón de re-

lacións cambiantes e en evolución entre os suxeitos 

(os usuarios) e os obxectos (os datos). A natureza 

desas relacións foi exhaustivamente explorada, de 

McLuhan a Virilio. Levaría moitas páxinas probar 

o que xa calquera sabe. Mellor que reescribilo todo 

de novo, interésame preguntarme como este tipo 
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de relacións en evolución fai posible modos de levar 

a cabo a TAZ.

A TAZ ten localizacións temporais, pero reais, 

no tempo e no espazo. Tamén terá unha “localiza-

ción” na Web, e esa localización é de distinto tipo, 

non efectiva senón virtual, non inmediata pero si 

instantánea. A Web non só proporciona soporte 

loxístico para a TAZ: axuda a que apareza. Falando 

claro: pode dicirse que a TAZ existe tanto no espazo 

da información coma no “mundo real”. A Web pode 

compactar grandes cantidades de tempo, como fai 

cos datos, en espazos infinitesimais. Xa dixemos 

que, polo seu carácter temporal, a TAZ debe re-

nunciar ás dimensións da liberdade que significan 

duración e localización máis ou menos fixa. A Web 

pode ofrecer un tipo de substitutos desas ausencias, 

pode informar á TAZ, dende o seu inicio, de enor-

mes cantidades concentradas de tempo e espazo, 

“sutilizadas” como datos.

Neste momento de evolución da Web, e conside-

rando as nosas demandas de sensualidade e encon-

tro directo, debemos considerar a Web, en primeiro 

lugar, como un sistema de soporte, capaz de levar 

información dunha TAZ a outra, de defendelas, de 

convertelas en invisibles ou agresivas se a situación 

o require. Pero é máis que iso: se unha TAZ é un 

campo nómade, a Web pode ofrecer a épica, as can-

cións, as xenealoxías e as lendas da tribo; revela as 

rutas das caravanas e as ocasións de asalto que ali-

mentan a economía da tribo; incluso mantén moi-

tos dos camiños que percorrerán, moitos dos soños 

que vivirán como signos e portentos.

A existencia da Web non depende da tecnoloxía 

informática. O boca a boca, o correo, a rede marxi-

nal de fanzines, as “árbores telefónicas” e outras cou-

sas similares xa constitúen unha Web de informa-

ción. A clave non é o tipo ou o nivel da tecnoloxía 

implicada, senón a apertura e horizontalidade da 

súa estrutura. En calquera caso, o concepto de Rede 

implica o uso de ordenadores. En toda a imaxine-

ría da ciencia ficción, a Rede de ordenadores opera 

como condición do ciberespazo (como en Tron ou 
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Neuromancer) e a pseudotelepatía da realidade vir-

tual. Como fanático do Ciberpunk só podo imaxi-

nar o hackeo da realidades como algo cunha función 

fundamental na creación das TAZ. Como Gibson e 

Sterling, estou a asumir que a Rede oficial xamais 

conseguirá pechar a Web ou a antirrede; a piratería 

de datos, as transmisións non autorizadas e o libre 

fluxo da información non poderá ser detido. (De 

feito, ou como eu o entendo, a teoría do caos di 

xustamente que ningún sistema de control univer-

sal é posible).

Porén, e deixando á marxe calquera especula-

ción sobre o futuro, debemos afrontar unha cues-

tión crucial na relación da Web e a tecnoloxía que 

esta implica. A TAZ quere, por enriba de todo, eli-

minar a mediación, experimentar a existencia de 

maneira inmediata. A mesma esencia do seu aconte-

cemento é o contacto directo, tendo como esencia 

o “peito con peito”, como dirían os sufís, ou o cara a 

cara. Pola contra, a esencia da Web é mediación. As 

máquinas son aquí as nosas embaixadoras, a carne 

convértese en irrelevante excepto como terminal, 

con todas as connotacións sinistras do termo.

A TAZ pode encontrar o seu espazo propio en-

trelazando dúas actitudes aparentemente contradi-

torias en relación á alta tecnoloxía e a súa apoteose, 

a Rede: (1) a que podemos considerar característica 

do Quinto Estado (a posición neopaleolítica postsi-

tu ultraverde) que se constrúe como un argumento 

Luddita3 contra a mediación e a Rede e, (2) a dos 

utopistas ciberpunk, futurolibertarios, hackers da 

realidade e os seus aliados, que contemplan a Rede 

como un paso adiante na evolución e asumen que 

calquera efecto posible negativo da súa mediación 

pode ser superado cando liberemos os medios de 

produción.

A TAZ coincide cos hackers porque pode apare-

cer, en parte, a través da Rede, incluso a través da 

mediación da Rede. Pero tamén coincide cos verdes 

porque defende unha intensa conciencia dun mes-

mo como corpo e sente repulsión só pola cibergnose, 

o intento de transcender o corpo mediante a si-
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mulación. A TAZ tende a contemplar a dicotomía 

“tecnolóxica/antitecnolóxica” como unha dicoto-

mía falaz, como a maioría das dicotomías, na que 

opostos aparentes son, en realidade, falsificacións 

ou incluso alucinacións causadas pola semántica. 

Dito doutra forma: a TAZ quere existir neste mun-

do, non na idea doutro mundo, algún mundo visio-

nario nado dalgunha falsa unificación (todo verde 

ou todo metálico) que só é pura fantasía baleira (ou 

como diría Alicia, “marmelada onte ou marmelada 

mañá, pero nunca hoxe”).

A TAZ é utopista no sentido de que defende 

unha intensificación da vida diaria, ou como dirían 

os surrealistas, a irrupción da maxia na vida cotiá. 

Pero non pode ser utópica no sentido efectivo do 

termo, de “non lugar”, ou lugar sen lugar. A TAZ é 

e está sempre nalgures. Sitúase nunha intersección 

de forzas, como unha sorte de centro de forza pa-

gán na confluencia de misteriosas liñas cósmicas, 

recoñecibles para o adepto en fragmentos aparen-

temente invisibles de terra, paisaxe, fluxos de aire, 

auga ou animais. Polo de agora, as liñas non están 

todas trazadas no espazo-tempo. Algunhas só exis-

ten na Web, incluso aínda que se crucen con tempos 

e lugares reais. Pode que algunhas destas liñas sexan 

non ordinarias, no sentido de que non existe con-

vención capaz de clasificalas. Estas liñas poderían 

ser estudadas mellor á luz da teoría do caos que ás 

da socioloxía, a estatística e a economía. Os patróns 

de forza que fan brotar unha TAZ teñen que ver con 

aqueles “atractores estraños e caóticos” que xorden 

entre as dimensións, por dicilo dalgunha forma.

Pola súa natureza, a TAZ aprópiase de calquera 

medio que lle permita realizarse: pode nacer nunha 

cova ou nunha cidade espacial. Por enriba de todo, 

existirá agora, tan pronto como sexa posible, onde 

queira e sen ter en conta ningunha ideoloxía ou an-

tiideoloxía. Usará unha computadora, porque exis-

te, pero tamén usará múltiples poderes tan afastados 

da alienación e do simulacro que poderán asegurar 

unha certa psique paleolítica para a TAZ, un espíri-

to primordial e propio dos xamáns que infectará a 
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propia Rede (ese é o significado do Ciberpunk, como 

eu o entendo). Se a TAZ é intensificación, gasto su-

perlativo, exceso, potlach, vida consumida en vivir 

no lugar de sobrevivir (ese lamentable benestar dos 

oitenta), non poderá ser definida nin polo técnico 

nin polo antitécnico. Contradíse a si mesma sen 

dubidalo, porque se quere a calquera prezo e sen 

anhelar ningunha perfección, a cal suporía a súa in-

mobilidade final.

Na serie de Mandelbrot4 e a súa realización grá-

fica por computadora vemos, nun universo fractal, 

mapas que están contidos e agachados no interior 

doutros mapas e dentro doutros mapas… ata o lími-

te da propia capacidade da computadora ¿Para que 

serve todo isto, este mapa que, en certo modo, ten 

unha relación 1:1 cunha dimensión fractal? ¿Que se 

pode facer con el, aparte de admirar a súa elegancia 

psicodélica?

Se imaxinásemos un mapa da información, 

como unha proxección cartográfica da totalidade da 

Rede, teriamos que incluír nel os axentes do caos, 

que comezaron a aparecer, por exemplo, nas opera-

cións de procesamentos complexos en paralelo, nas 

telecomunicacións, nas transferencias de diñeiro 

electrónico, virus, pirateo guerrilleiro, etcétera.

Cada unha destas “áreas” de caos poderían ser 

representadas en topografías similares á serie de 

Mandelbrot, como penínsulas inscritas ou agacha-

das no mapa, a piques de desvanecerse. Esta “es-

critura”, que en parte permanece agachada, e en 

parte desaparece, representa o proceso no que a 

Rede está inmersa, que non se pode completar na 

súa propia representación, incontrolable en último 

caso. Noutras palabras, a serie Mandelbrot, ou algo 

semellante, pode demostrarse útil para represen-

tar a emerxencia dunha antirrede como proceso de 

caos, unha “evolución creativa”, como diría Prigo-

gine. Se non como outra cousa, a serie Mandelbrot 

serve como metáfora para facer unha cartografía da 

interface da TAZ coa Rede en termos de desapari-

ción da información. Cada “catástrofe” na Rede é 

un lazo de forza para a Web, para a antirrede. A Rede 
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verase asoballada polo caos, pero ao contrario que 

a Web, expandirase nel. Xa sexa mediante o pirateo 

de datos ou mediante desenvolvementos máis com-

plexos do seu actual manexo do caos, o pirata web 

(os cibernautas da TAZ), atopará sistemas para sa-

car vantaxe ás perturbacións, problemas e caídas da 

rede (maneiras de producir información dende a 

“entropía”). Como un bricoleur, como alguén que so-

cava a escoura informática, como un contrabandista 

ou un difusor de correo negro, incluso quizais como 

un ciberterrorista, o hacker TAZ traballará a favor da 

evolución de conexións fractais clandestinas. Estas 

conexións, e a diferente información que flúe nelas, 

formarán poderosos dispositivos de saída capaces de 

albergar o nacemento dunha TAZ, como se alguén 

roubara electricidade dos monopolios enerxéticos 

para iluminar unha casa okupa.

Desa forma, a Web, co fin de producir situacións 

que conduzan á TAZ, parasitará á Rede, pero tamén 

hai que dicir que a estratexia ten por obxectivo 

construír unha rede autónoma e alternativa, “ceibe” 

e non parasitaria, que poida servir como base para 

“unha sociedade nacente da cuncha da anterior”. A 

antirrede e a TAZ poden ser consideradas, na prác-

tica, obxectivos en si mesmos, pero tamén teorica-

mente poden ser consideradas formas de loita por 

unha realidade diferente.

Dito isto, debemos admitir algunhas queixas 

contra as computadoras, considerar algunhas pre-

guntas non contestadas, especialmente acerca das 

computadoras persoais.

A historia das redes de computadoras, BBS e 

outros experimentos de “electrodemocracia” foron 

un gran hobby para moitas persoas. Moitos anarquis-

tas e libertarios declararon gran fe nas computado-

ras persoais como arma de liberación e autolibera-

ción, pero en realidade a súa vantaxe non é visible, 

non hai logros, non hai ningún grao palpable de 

liberdade conquistada grazas a elas.

Teño escaso interese nesas, hipoteticamente fa-

lando, clases emerxentes de autoempregados no 

procesamento de datos que pronto serán capaces 
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de administrar unha grande industria rural ou unha 

empresa de comida rápida traballando para varias 

corporacións e burocracias. Non fai falla moita lu-

cidez para sospeitar que esta clase desenvolverá a 

súa propia subclase, unha sorte de Proletariado yup-

pie: amas de casa, por exemplo, capaces de traer ao 

fogar un segundo soldo, convertendo as súas casas 

nun tipo de electrotendas, pequenas tiranías obrei-

ras nas que o “xefe” é unha rede de computadoras.

Tampouco me impresiona o tipo de servizos de 

informacións que ofrecen as actuais redes “radicais”. 

Nalgúns sitios, coméntase que hai información eco-

nómica. Pode que si, pero a maioría da información 

que circula nas BBS “alternativas” consiste en mur-

muracións e “chateo”. E iso é unha “economía”? 

De acordo: as computadoras persoais crearon unha 

nova “revolución impresora”. De acordo, tamén, 

que as redes marxinais están evolucionando. E de 

acordo que agora podo, por exemplo, manter seis 

conversacións telefónicas ao mesmo tempo. Pero 

que cambia iso na miña vida cotiá?

Francamente, aínda non hai moita cantidade de 

información que poida enriquecer a miña percep-

ción en libros, televisión, teatro, teléfono, o servizo 

postal norteamericano, os estados alterados da con-

ciencia, etcétera. De verdade preciso dunha compu-

tadora para ter máis de todo iso? É que se me ofrece 

información secreta? Ben, pode que me sinta tenta-

do, pero aínda reclamo secretos marabillosos, non 

só números telefónicos que non aparecen nas guías 

dos políticos e da policía. Máis que nada, gustaríame 

que as computadoras me ofreceran información dos 

bens reais, as “cousas boas da vida”, como as defi-

nía o preámbulo da IWW. E aquí, mentres acuso aos 

hackers e usuarios de BBS de fomentar imprecisións 

intelectuais, estou obrigado a descender das nubes 

barrocas da Teoría e a Crítica e explicar con preci-

sión o que quero dicir cando falo de “bens reais”.

Digamos que, por razóns políticas e persoais, 

prefiro comida boa, mellor da que podo obter do 

capitalismo (comida libre de polución, bendicida 

con sabores e olores naturais). Para facelo máis 
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complicado, imaxínense que a comida que quero 

é ilegal: leite natural, por exemplo, ou o exquisito 

mamey cubano, que non se pode importar aos Es-

tados Unidos porque, ao parecer, a súa semente e 

alucinóxena. Eu non son granxeiro. Finxamos que 

son un importador de perfumes raros e afrodisía-

cos, e compliquemos novamente o xogo supoñendo 

que parte do meu stock é tamén ilegal, ou que, por 

exemplo, quero ofrecer os meus servizos de proce-

samento de textos para nabos orgánicos, pero non 

teño intención de comunicar o meu traballo a Fa-

cenda (ao que obriga a lei, aínda que soe raro). Ou 

imaxínense que me apetece contactar con outros se-

res humanos para realizar con eles actos de pracer 

mutuo por consenso, aínda que non legais: algo que 

se intentou pero agora todas as BBS de sexo duro fo-

ron desmanteladas ¿E que sentido teñen as actuais 

redes underground carentes da seguridade suficien-

te? En resumo, asúmase que me nutro soamente de 

información, a pantasma da máquina. De acordo 

cos apólogos, as computadoras poderían ser quen 

de facilitar a satisfacción de todos os meus desexos 

de comida, drogas, sexo ou evasión de impostos. Cal 

é o problema? Por que non está acontecendo?

A TAZ aconteceu, está acontecendo e seguirá 

acontecendo con ou sen computadoras. Pero para 

que a TAZ alcance todo o seu potencial ten que tra-

tarse menos dun proceso de combustión espontá-

nea que dun tema de “illas na Rede”. A Rede, ou 

mellor dito, a antirrede, asume o compromiso dun 

aspecto integral da TAZ, un conxunto que aumenta-

rá de maneira exponencial o seu potencial, produ-

cindo un “salto cuántico” (raro é que esa expresión 

pasara a significar un “gran salto”) en complexida-

de e significado. A TAZ ten que comezar a existir 

nun mundo de espazo puro, o mundo dos sentidos. 

Limiar e evanescente, a TAZ ten que combinar in-

formación e desexo para completar a súa aventura, 

o seu acontecer, para habitar o seu propio límite, 

para saturarse na súa propia existencia.

Pode que a escola neopaleolítica teña razón can-

do defende que calquera forma de alienación e me-



60 61

complicado, imaxínense que a comida que quero 

é ilegal: leite natural, por exemplo, ou o exquisito 

mamey cubano, que non se pode importar aos Es-

tados Unidos porque, ao parecer, a súa semente e 

alucinóxena. Eu non son granxeiro. Finxamos que 

son un importador de perfumes raros e afrodisía-

cos, e compliquemos novamente o xogo supoñendo 

que parte do meu stock é tamén ilegal, ou que, por 

exemplo, quero ofrecer os meus servizos de proce-

samento de textos para nabos orgánicos, pero non 

teño intención de comunicar o meu traballo a Fa-

cenda (ao que obriga a lei, aínda que soe raro). Ou 

imaxínense que me apetece contactar con outros se-

res humanos para realizar con eles actos de pracer 

mutuo por consenso, aínda que non legais: algo que 

se intentou pero agora todas as BBS de sexo duro fo-

ron desmanteladas ¿E que sentido teñen as actuais 

redes underground carentes da seguridade suficien-

te? En resumo, asúmase que me nutro soamente de 

información, a pantasma da máquina. De acordo 

cos apólogos, as computadoras poderían ser quen 

de facilitar a satisfacción de todos os meus desexos 

de comida, drogas, sexo ou evasión de impostos. Cal 

é o problema? Por que non está acontecendo?

A TAZ aconteceu, está acontecendo e seguirá 

acontecendo con ou sen computadoras. Pero para 

que a TAZ alcance todo o seu potencial ten que tra-

tarse menos dun proceso de combustión espontá-

nea que dun tema de “illas na Rede”. A Rede, ou 

mellor dito, a antirrede, asume o compromiso dun 

aspecto integral da TAZ, un conxunto que aumenta-

rá de maneira exponencial o seu potencial, produ-

cindo un “salto cuántico” (raro é que esa expresión 

pasara a significar un “gran salto”) en complexida-

de e significado. A TAZ ten que comezar a existir 

nun mundo de espazo puro, o mundo dos sentidos. 

Limiar e evanescente, a TAZ ten que combinar in-

formación e desexo para completar a súa aventura, 

o seu acontecer, para habitar o seu propio límite, 

para saturarse na súa propia existencia.

Pode que a escola neopaleolítica teña razón can-

do defende que calquera forma de alienación e me-



62 63

diación ten que ser destruída ou abandonada antes 

de que os nosos obxectivos poidan realizarse, ou qui-

zais a auténtica anarquía só poida levarse a cabo no 

espazo exterior, como defenden algúns libertarios 

futuristas. Pero a TAZ non ten que ver co que “foi” 

ou “será”, senón cos resultados, cos ataques efectivos 

e a realidade feita por consenso, rupturas ata unha 

vida máis intensa e abundante. Se a computadora 

non serve para iso, entón non perseverará. A miña 

intuición, porén, é que a antirrede estase a constituír, 

e incluso existe xa, pero non podo demostralo. Ba-

seei, en gran parte, toda a miña teoría da TAZ nesta 

intuición. Por suposto que a Web é máis ampla que 

a rede das computadoras, e inclúe, por exemplo, o 

samizdat ou o mercado negro. Pero o gran potencial 

dunha rede de información non xerárquica, loxica-

mente, apóiase na computadora como ferramenta 

por excelencia. Agora só queda agardar que o traba-

llo dos hackers demostre que teño razón. Onde están 

os meus nabos?

NOTAS

1 Outro título alternativo podería ser o da “Rede e a Ara-

ñeira”. En inglés, Bey emprega “The net and the web”, 

permitindo un xogo de palabras. No momento de escribir 

este texto, a Rede era aínda unha realidade magmática 

e en formación, xogando con gran cantidade de termos 

(entre eles o máis poético de “ciberespazo”, a partir das 

novelas cyberpunk de William Gibson).
2 Referencias a varias estratexias de hacker-activismo. O 

tal movemento foi esencial no nacemento da Rede, que 

nos primeiros tempos evitaba o mercantilismo e difundía 

un ideario de gratuidade e traballo colectivo. O BBS (Bu-

lletin Board Service) servía para pendurar notas e comen-

tarios, como prehistórico foro de internet. A piratería e 

o hacking son ben coñecidos na actualidade. O phone-

phreaking é un antecesor, consistente nas técnicas para 

piratear as conexións e as redes telefónicas.
3 Fai referencia ao Luddismo, movemento contrario á me-

canización do traballo aparecida coa Revolución Industrial. 

Xurdiu como resposta violenta ás crecentes taxas de desem-

prego provocadas pola implantación de máquinas capaces 

de facer o traballo de varios homes. O nome foi tomado 

de Ned Ludd, traballador de Leicestershire ao que se lle 

atribuiu a ruptura dun tear en sinal de protesta. A día de 

hoxe continúa, en certa forma, no movemento neo-luddita, 
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que se opón á Revolución Dixital e ao desenvovemento da 

Intelixencia Artificial.
4 A serie fractal de Maldelbrot é un dos descubrimentos 

da ciencia recente que, xunto coa teoría do caos, sempre 

é citada polo pensamento académico cunha linealidade e 

racionalidade conservadoras. O conxunto de Mandelbrot, 

descuberto en 1979, consiste nunha figura matemática 

complexa creada a partir de procedementos iterativos. 

Dende que percorreu o mundo en 1985 e 1986, como 

peza estelar nunha coñecida exposición de arte informá-

tica, converteuse nun símbolo público do caos. Os seus 

admiradores comprácense en afirmar que o conxunto 

de Mandelbrot é o obxecto máis complicado das cien-

cias exactas. A eternidade non bastaría para completalo 

na súa totalidade: discos inzados de púas espiñentas, es-

pirais e filamentos que curvan ao exterior e ensortellan 

soportando moléculas bulbosas que penduran infinita-

mente abigarradas en acios de viñedos... Mais para enviar 

unha descrición completa do conxunto por unha liña de 

transmisión, necesítanse tan só unhas poucas ducias de 

datos. Un programa informático sinxelo posúe capacida-

de abonda para reproducilo na súa totalidade.

NON TEMOS NINGÚN DESEXO de definir á TAZ 

ou de elaborar dogmas arredor de como debera de 

ser creada. A nosa teima é máis ben que ten sido 

creada, será creada e está sendo creada. Polo tanto, 

amosará ser valioso e de interese que botemos unha 

ollada a algunhas das TAZ pasadas e presentes, e 

especular arredor de posibles manifestacións futu-

ras. Evocando unha presada de prototipos seremos 

quen de calibrar o alcance potencial do complexo, 

e quizabes incluso de conseguir unha ollada do “ar-

quetipo”. No canto de tentar calquera especie de 

enciclopedismo, imos adoptar unha estratexia de 

francotiradores, un mosaico de olladas, comezando 

“Fomos a Croatán”
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de xeito bastante arbitrario cos séculos XVI e XVII, 

e o asentamento no Novo Mundo.

A apertura dun “novo” mundo concibiuse dende 

os comezos como unha operación ocultista. O mago 

John Dee, conselleiro espiritual da raíña Isabel I, 

parece ser o inventor do concepto do “imperialis-

mo máxico”, e de infectar a toda unha xeira con 

el. Halkyut e Raleigh caeron baixo o seu feitizo, e 

Raleigh empregou as súas conexións coa “Escola da 

Noite” (unha cábala de pensadores avanzados, aris-

tócratas e adeptos) para adiantar as causas da explo-

ración, da colonización e da confección de mapas. A 

Tempestade, de Shakespeare, foi unha peza de propa-

ganda a prol da nova ideoloxía, e a colonia de Roa-

noke foi o seu primeiro escaparate e experimento.

A visión alquimista do Novo Mundo asociaba iso 

coa materia prima ou hylé, co “estado de natureza”, 

inocencia e de posibilidades sen límite (‘Virxinia’), 

un caos embrionario que o adepto podería trans-

mutar en “ouro”; isto é, en perfección espiritual, ao 

mesmo tempo que abundancia material.

Pero esta visión alquímica tamén se ve influída en 

parte por unha fascinación, de feito, polo rudimento, 

unha simpatía furtiva, un sentimento de ansia pola 

súa forma carente de forma, que tomaba o símbolo 

do ‘Indio’ como o seu foco e catalizador: o “Home” 

no estado de natureza, sen corromper polo “gober-

no”. Calibán, o home salvaxe, é asentado como un 

virus na mesmiña máquina do Imperialismo Ocultis-

ta. O bosque/os animais/ os humanos son investidos 

dende o comezo co poder máxico do marxinal, do 

detestado, do expulsado. Dun lado temos un Calibán 

feo, e a unha Natureza que é un ‘páramo ouveador’. 

Do outro, Calibán é nobre e carente de ataduras, e 

a Natureza, un Edén. Esta fendedura na conciencia 

europea antecede á dicotomía de Romanticismo/

Clasicismo. Está asentada na Alta Maxia do Renace-

mento. O descubrimento de América (El Dorado, a 

Fonte da Eterna Xuventude) fíxoa cristalizar, e preci-

pitouse en deseños concretos de colonización.

Na escola primaria ensinábannos que os primei-

ros asentamentos de Roanoke foran un fracaso. Os 
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colonizadores desapareceran, deixando detrás deles 

tan só a críptica mensaxe de “Fomos a Croatán”. In-

vestigacións posteriores arredor de “Indios de ollos 

grises” foron rexeitadas como lendas. O que real-

mente aconteceu, ou iso daba a entender o libro de 

texto, era que os indios masacraran aos poboadores 

indefensos. Porén, “Croatán” non se trataba dalgún 

remoto El Dorado. Era o nome dunha tribo veciña 

de indios amistosos. Aparentemente, o asentamen-

to simplemente fora trasladado dende a costa ata o 

interior do Grande Pantano Sombrío, e absorbido 

no interior da tribo. E os indios de ollos grises eran 

reais: eles seguen alí, e aínda seguen a alcumarse a si 

mesmos “Croatáns”.

Porén, a primeira colonia do Novo Mundo esco-

lleu renunciar ao seu contrato con Próspero (Dee / 

Raleigh / o Imperio) e unirse aos homes salvaxes, 

xunto con Calibán. Retiráronse. Convertéronse en 

“indios”, “tornaron nativos”, escolleron o caos por 

riba das espantosas miserias de traballar como ser-

vos para os plutócratas e intelectuais de Londres.

No intre en que América comezaba a nacer onde 

unha vez existira a “Illa Tartaruga”, Croatán perma-

neceu ancorada na súa psique colectiva. Mais alá da 

fronteira, o estado de natureza (quérese dicir, sen 

Estado) aínda perduraba, e dentro da conciencia 

dos colonizadores a opción salvaxe, de volta á flores-

ta sempre ficou á espreita, a tentación de abando-

nar a Igrexa, o traballo agrícola, a cultura escrita, os 

impostos (todas as cargas da civilización) e de “liscar 

a Croatán” dunha ou doutra maneira. Aínda máis, 

coa traizón da Revolución en Inglaterra (primeiro 

por Cromwell e despois pola Restauración), onda 

tras onda de protestantes radicais fuxiron ou foron 

transportados ao Novo Mundo (que pasara a con-

verterse a estas alturas nun cárcere, nun lugar de exi-

lio). Os Antinomianos, Familiaristas, Cuáqueros va-

gabundos, os “Niveladores”, “Cavadores” e Rosmóns 

foron introducidos á sombra oculta do salvaxismo, e 

correron a abrazala1.

Anne Hutchinson e as súas amigas foron tan só 

o caso mellor coñecido (ou sexa, a clase máis alta) 
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dos Antinomianos, sufrindo a mala sorte de véren-

se atrapados pola política da Colonia da Baía, pero 

claramente existía unha ala moito máis radical do 

movemento. Os incidentes que narrou Hawthorne 

en The Maypole of Merry Mount (O poste dos maios de 

Merry Mount) son totalmente históricos2. Aparente-

mente, os extremistas decidiran renunciar ao Cris-

tianismo de xeito total, e tornar ao paganismo. De 

teren acadado éxito en unificarse cos seus aliados 

indios, o resultado tería sido unha relixión sincré-

tica Antinomiana-Céltica-Algonquina, unha especie 

de Santería Norteamericana do século XVII.

Os sectarios foron quen, aparentemente, de flo-

recer mellor baixo as administracións máis febles 

e corruptas do Caribe, onde os intereses rivais das 

potencias europeas deixaran moitas illas desertas 

ou incluso sen reclamación de posesión. Barbados 

e Xamaica en particular deberon de asistir ao asen-

tamento de moitos extremistas, e eu penso que as 

influencias dos Niveladores e dos Rosmóns deberon 

de contribuír á “utopía” pirata da Illa Tartaruga. 

Aquí por primeira vez, grazas a Esquemelin, pode-

mos estudar cunha certa profundidade un exemplo 

de proto-TAZ exitosa no Novo Mundo. Fuxindo dos 

espantosos “beneficios” do Imperialismo coma a 

escravitude, a servidume, o racismo e a intoleran-

cia, das torturas da leva forzosa e da morte en vida 

das plantacións, os bucaneiros adoptaron as formas 

indias, casáronse cos Caribes, aceptaron a negros e 

españois como iguais, rexeitaron todas as nacionali-

dades, elixiron aos seus capitáns democraticamente 

e retornaron ao “estado de natureza”. Téndose de-

clarado a si mesmos como “en guerra contra todo 

o mundo”, sulcaron os mares para saquear baixo 

contratos mutuos chamados “Artigos” que eran tan 

igualitarios que todos os membros da tripulación re-

cibían unha porción íntegra e o capitán unicamen-

te 1 ¼ ou 1 ½ porcións. Azoutas e castigos estaban 

prohibidos: as disputas resolvíanse mediante o voto 

ou pola lei do duelo.

Resulta totalmente errado acusar aos piratas de 

seren tan só uns bandoleiros dos mares, ou inclu-
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so alcumalos de protocapitalistas, como teñen feito 

algúns historiadores. Dun certo xeito, eran “bandi-

dos sociais”, malia que as súas comunidades de base 

non eran sociedades campesiñas tradicionais, senón 

“utopías” creadas case dende cero nunha terra incog-

nita, enclaves de liberdade total ocupando os espa-

zos baleiros dos mapas. Despois da caída de Tarta-

ruga, o ideal bucaneiro perdurou ao longo de toda 

a “Idade de Ouro” da piratería (arredor de 1660 a 

1720), dando lugar a asentamentos en Belice, por 

exemplo, que fundaron os bucaneiros. Despois, 

segundo a escena foi mudando cara a Madagascar 

–unha illa aínda non reclamada por ningunha po-

tencia imperial, e gobernada tan só por un crebaca-

bezas composto por reis nativos (caudillos) ansiosos 

de topar aliados piratas–, a Utopía Pirata acadou a 

súa forma máis elevada.

A narración por parte de Daniel Defoe do Capi-

tán Mission e da fundación de Libertalia pode ser, 

como teñen afirmado os historiadores, unha mistifi-

cación literaria coa intención de facer propaganda 

a prol das teorías radicais Whigs3, pero está inserida 

na General History of Pyrates (1724-28) (Historia Xeral 

dos Piratas), a maioría das cales seguen a ser acep-

tadas como verdadeiras e fidedignas. Aínda máis: a 

historia do Capitán Mission non foi criticada cando 

o libro apareceu, e aínda ficaban con vida moitos 

vellos dos que estiveran en Madagascar. Eles parece 

que lle deron creto; sen dúbida porque experimen-

taran enclaves piratas moi similares ao de Libertalia. 

Unha vez mais, escravos rescatados, nativos e inclu-

so inimigos tradicionais como os portugueses foron 

invitados a unirse como iguais (e liberar navíos ne-

greiros foi unha das súas principais ocupacións). A 

terra tíñase en común, os representantes elixíanse 

por períodos breves, o botín era compartido; as 

doutrinas da liberdade que predicaban eran moito 

máis radicais que incluso as do panfleto do Sentido 

Común4.

Libertalia contaba con perdurar, e Mission mo-

rreu na súa defensa. Pero a maioría das utopías 

piratas tiñan unha vocación temporal; de feito, as 
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verdadeiras “repúblicas” dos corsarios eran os seus 

barcos, que navegaban baixo a lexislación dos Ar-

tigos mencionados. Os enclaves na costa habitual-

mente carecían por completo de leis. O derradeiro 

dos exemplos clásicos, Nassau (nas Bahamas), unha 

areeira de tendas e alboios adicada ao viño, ás mu-

lleres (e seguramente tamén aos rapaces, se lle da-

mos creto á Sodomy and Piracy, Sodomía e Piratería, 

de Birge), ás cancións (os piratas eran apaixonados 

en extremo da música, e con frecuencia contrata-

ban bandas de música para singraduras enteiras) e 

aos excesos, desapareceu da noite para a mañá can-

do a frota británica apareceu na baía. Barbanegra e 

“Calico Jack” Rackham, xunto a súa tripulación de 

mulleres piratas movéronse cara a costas máis sal-

vaxes e destinos máis escuros, mentres que outros 

resignadamente aceptaron o Perdón e reformáron-

se. Mais a tradición bucaneira perdurou, tanto en 

Madagascar, onde os fillos de sangue cruzada dos pi-

ratas comezaron a crear reinos propios para si, e no 

Caribe, onde os escravos escapados xunto cos gru-

pos mesturados de negros, brancos e indios foron 

quen de progresar nas montañas e nas terras ermas 

como “cimarróns”. A comunidade cimarrona de Xa-

maica aínda conservaba un certo grao de autono-

mía e moitos dos vellos costumes cando os visitou 

Zora Neale Hurston nos anos 20 (véxase a novela 

Tell My Horse, Dillo ao meu cabalo). Os cimarróns de 

Surinam aínda practican o “paganismo” africano.

Ao longo do século XVIII, Norteamérica tamén 

produciu un certo número de “comunidades tri-ra-

ciais illadas” (este termo de tan clínico son foi inven-

tado polo Movemento Euxenésico, que produciu os 

primeiros estudos científicos destas comunidades. 

Desafortunadamente, a “ciencia” serviu tan só como 

un pretexto para o odio cara aos “mestizos”, os “pa-

lleiros” e os pobres, e a solución ao problema era 

habitualmente a esterilización forzosa). O núcleo 

consistía de xeito invariable escravos e servos fuxiti-

vos, “criminais” (enténdase, os moi pobres), “prosti-

tutas” (mulleres brancas casadas con non brancos) 

e membros de diversas tribos nativas. Nalgúns casos, 
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como os dos Semínolas e os Cherokees, a tradicio-

nal estrutura tribal foi quen de asimilar aos acaba-

dos de chegar. Noutros casos, apareceron novas 

tribos. Así é como tivemos os cimarróns do Grande 

Pantano Sombrío, que perduraron ao longo dos sé-

culos XVIII e XIX, adoptando a escravos fuxitivos, e 

funcionando como estacións de paso do Ferrocarril 

Subterráneo, e servindo de centro relixioso e ideo-

lóxico para as revoltas de escravos. A relixión era a 

HooDoo, mestura de elementos cristiáns, nativos e 

africanos, e de acordo co historiador H. Leaming-

Bey os anciáns da fe e os lideres dos cimarróns do 

Grande Pantano Sombrío eran coñecidos como a 

“Outa Lumieira dos Sete Dedos”.

Os Ramapaughs do norte de Nova Jersey (in-

correctamente alcumados como os “Brancos de 

Jackson”) presentan outra xenealoxía arquetípica e 

romántica: escravos liberados dos desertores holan-

deses, varios clans dos Algonquinos e dos Delaware, 

as habituais “prostitutas”, os “Hessianos” (alcume 

habitual para mercenarios británicos perdidos, an-

tigos leais á coroa desertores, etc...), e bandas locais 

de bandidos, como a de Claudius Smith.

Tense reclamado unha orixe Africana e Islámi-

ca para algúns dos grupos, como o dos Mouros de 

Delaware, ou os Ben Ishmaels, que terían emigrado 

de Kentucky a Ohio a mediados do século XVIII. Os 

Ishmaels practicaban a poligamia, nunca bebían al-

col, facían vida de xograres, casábanse coas indias e 

adoptaban os seus costumes, e amosábanse tan dis-

postos ao nomadismo que construían as súas casas 

sobre rodas. A súa migración anual ía triangulando 

en pobos de fronteira con nomes como A Meca e 

Medina. No século XIX algúns deles defenderon 

ideais anarquistas, e foron obxecto dun pogrom es-

pecialmente vicioso de salvación-mediante-o-exter-

minio por parte dos euxenistas. Algunhas das pri-

meiras leis euxenésicas aprobáronse na súa honra. 

Como tribo, “desapareceron” nos anos 20 do século 

pasado, mais probablemente aumentaron os núme-

ros das primeiras seitas “Islámicas Negras”, como 

o Templo Mouro da Ciencia. Eu mesmo medrei 
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escoitando lendas arredor dos “Kallikaks” dos veci-

ños piñeirais ermos de Nova Jersey (e por suposto, 

lendo as de Lovecraft, un racista rabioso que estaba 

fascinado polas comunidades illadas). As lendas re-

sultaron ser memorias populares das mentiras dos 

euxenistas, cuxa sede central nos EEUU estaba en 

Vineland, Nova Jersey, e que levaron adiante as súas 

habituais “reformas” contra a “mestura racial” e a 

“debilidade mental” nos ermos (incluíndo a publi-

cación de fotos dos Kallikaks, crúa e cantosamente 

retocadas para facelos parecer monstros resultado 

da mestura de sangues).

As “comunidades illadas” (polo menos aquelas 

que retiveron a súa identidade ata entrado o século 

XX) rexeitaron de xeito coherente seren absorbidas 

na cultura maioritaria ou na “subcultura negra” na 

que os modernos sociólogos prefiren categorizalos. 

Na década dos 70, e inspirándose no renacemento 

dos pobos nativos americanos, un certo número de 

grupos (incluíndo os Mouros e os Ramapaughs) so-

licitáronlle ao Departamento de Asuntos Indios o 

seu recoñecemento como Tribos Indias. Recibiron 

o apoio de varios activistas nativos, mais rexeitouse 

concederlles status oficial. De teren gañado, des-

pois de todo, poderían ter sentado un precedente 

perigoso para os desertores de todas as clases, den-

de os “Peioteiros brancos” aos hippies e naciona-

listas negros, arios, anarquistas e libertarios: unha 

“reserva”para calquera e para todos! O “Proxec-

to Europeo” non pode recoñecer a existencia do 

Home Salvaxe (o caos verde é aínda unha ameaza 

excesiva para o soño imperial de orde).

En esencia, os Mouros e os Ramapaughs rexei-

taron a explicación “histórica” ou diacrónica 

das súas orixes a prol dunha identidade propia 

“sincrónica”baseada no “mito” da adopción india. 

Ou, por poñelo noutras palabras, alcumáronse a si 

mesmos como “Indios”. Se todos aqueles que des-

exasen “ser indios” puideran conseguilo a través 

dun acto de auto-nomeamento, imaxinade qué fuxi-

da a Croatán podería ter lugar. Aquela sombra an-

tiga e oculta aínda ameaza os restos dos nosos bos-



78 79

escoitando lendas arredor dos “Kallikaks” dos veci-

ños piñeirais ermos de Nova Jersey (e por suposto, 

lendo as de Lovecraft, un racista rabioso que estaba 

fascinado polas comunidades illadas). As lendas re-

sultaron ser memorias populares das mentiras dos 

euxenistas, cuxa sede central nos EEUU estaba en 

Vineland, Nova Jersey, e que levaron adiante as súas 

habituais “reformas” contra a “mestura racial” e a 

“debilidade mental” nos ermos (incluíndo a publi-

cación de fotos dos Kallikaks, crúa e cantosamente 

retocadas para facelos parecer monstros resultado 

da mestura de sangues).

As “comunidades illadas” (polo menos aquelas 

que retiveron a súa identidade ata entrado o século 

XX) rexeitaron de xeito coherente seren absorbidas 

na cultura maioritaria ou na “subcultura negra” na 

que os modernos sociólogos prefiren categorizalos. 

Na década dos 70, e inspirándose no renacemento 

dos pobos nativos americanos, un certo número de 

grupos (incluíndo os Mouros e os Ramapaughs) so-

licitáronlle ao Departamento de Asuntos Indios o 

seu recoñecemento como Tribos Indias. Recibiron 

o apoio de varios activistas nativos, mais rexeitouse 

concederlles status oficial. De teren gañado, des-

pois de todo, poderían ter sentado un precedente 

perigoso para os desertores de todas as clases, den-

de os “Peioteiros brancos” aos hippies e naciona-

listas negros, arios, anarquistas e libertarios: unha 

“reserva”para calquera e para todos! O “Proxec-

to Europeo” non pode recoñecer a existencia do 

Home Salvaxe (o caos verde é aínda unha ameaza 

excesiva para o soño imperial de orde).

En esencia, os Mouros e os Ramapaughs rexei-

taron a explicación “histórica” ou diacrónica 

das súas orixes a prol dunha identidade propia 

“sincrónica”baseada no “mito” da adopción india. 

Ou, por poñelo noutras palabras, alcumáronse a si 

mesmos como “Indios”. Se todos aqueles que des-

exasen “ser indios” puideran conseguilo a través 

dun acto de auto-nomeamento, imaxinade qué fuxi-

da a Croatán podería ter lugar. Aquela sombra an-

tiga e oculta aínda ameaza os restos dos nosos bos-



80 81

ques (que, por certo, medraron moitísimo na zona 

do Nordeste dende os séculos XVIII-XIX, cando ex-

tensas parcelas de terra cultivada volveron ao ermo. 

Thoreau no seu leito de morte soñaba co retorno 

aos “Bosques dos Indios”: o retorno do reprimido).

Os Mouros e os Ramapaughs, por suposto, teñen 

as súas propias razóns materialistas para crerse a 

eles mesmos como “Indios” (despois de todo, teñen 

antepasados indios), mais se vemos o seu auto-no-

meamento en termos ‘míticos’ tanto coma en histó-

ricos, aprenderemos máis sobre a relevancia da nosa 

pescuda das TAZ. Dentro das sociedades tribais dáse 

o que algúns antropólogos chaman mannenbunden: 

sociedades totémicas adicadas á identidade coa na-

tureza no acto de mudar de forma, de converterse no 

animal totémico (lobishomes, xamáns xaguares, ho-

mes-leopardo, gatos-bruxas, etc...). No contexto da 

sociedade colonial vista no seu conxunto, como in-

dica Taussig no seu libro Shamanism, Colonialism and 

the Wild Man (Xamanismo, Colonialismo e o Home 

Salvaxe), o poder dos cambiaformas vese como in-

herente da cultura nativa na súa totalidade; xa que 

logo, o sector máis reprimido da sociedade adquire 

un poder paradoxal a través do mito do seu coñece-

mento oculto, que é temido e desexado polo colo-

nizador. Por suposto, os nativos realmente dispoñen 

de certos coñecementos ocultos, mais en resposta á 

percepción imperial da cultura nativa como unha 

especie de “ermo salvaxe espiritual”, os nativos pa-

san a verse a si mesmos máis e máis conscientemente 

somerxidos nese rol. Incluso mentres están a seren 

marxinados, as Marxes pasan a tomar unha aura de 

maxia. Diante do home branco, eran simplemente 

tribos de xentes; agora son os “gardiáns da nature-

za”, habitantes do “estado de natureza”. Finalmente, 

o propio colonizador vese seducido por este “mito”. 

En calquera ocasión en que o americano quere aban-

donar o mundo e retornar á natureza, de xeito inva-

riable “convértese nun indio”. Os demócratas radi-

cais de Massachusetts (descendentes espirituais dos 

radicais protestantes) que organizaron o Tea Party, 

e que literalmente crían que os gobernos debían de 
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ser abolidos (toda a rexión de Berkshire declarouse 

a si mesma “en estado de natureza”!) disfrazáronse 

de “Mohawks”. Deste xeito, os colonizadores que de 

súpeto se vían como marxinalizados en relación coa 

nai patria, adoptaron o rol dos nativos marxinados, 

e polo tanto (dalgún xeito) buscando participar dos 

seus poderes ocultos, da súa radiación mítica. Den-

de os Homes da Montaña aos Boy Scouts, o soño 

de “converterse en indio” flúe baixo miles de fíos 

de historia americana, da súa cultura e da súa con-

ciencia.

A imaxinería sexual conectada cos grupos “tri-

raciais” tamén da lugar a esta hipótese. Os “nati-

vos”, por suposto, son sempre inmorais, mais os re-

negados raciais e os desertores teñen que ser por 

forza absolutamente perversos e polimorfos. Os 

bucaneiros eran uns pervertidos, os cimarróns e os 

homes da montaña uns misxenetistas, os “Jukes e 

Kallikaks”abandonábanse á fornicación e ao inces-

to (dando lugar a mutacións como a presencia de 

dedos de máis), os rapaces corrían nus e mastur-

bábanse en público, etc... Retornar ao “estado de 

natureza”paradoxalmente permite o retorno e a 

práctica de calquera acto “antinatural”; ou isto é o 

que nos quererían facer crer os puritanos e os euxe-

nistas. E xa que tantas persoas en sociedades racis-

tas, reprimidas e moralistas desexan en segredo pre-

cisamente estes actos licenciosos, proxéctanos cara 

a fóra na dirección dos marxinados, e polo tanto 

convéncense a si mesmos de que permanecen puros 

e civilizados. E de feito algunhas comunidades mar-

xinais en efecto rexeitan a moralidade consensual: 

os piratas facíano certamente! E non cabe dúbida 

de que de feito levaban a cabo algúns dos desexos 

reprimidos da civilización. (E ti non o farías?). Tor-

narse “salvaxe” é sempre un acto erótico, un acto 

de nudismo.

Antes de deixar de lado o tema dos “illados tri-

raciais”, gustaríame lembrar o entusiasmo de Nietzs-

che pola “mestura racial”. Impresionado polo vigor e 

a beleza das culturas híbridas, ofreceu a mestura de 

sangues non só como unha solución para o proble-



82 83

ser abolidos (toda a rexión de Berkshire declarouse 

a si mesma “en estado de natureza”!) disfrazáronse 

de “Mohawks”. Deste xeito, os colonizadores que de 

súpeto se vían como marxinalizados en relación coa 

nai patria, adoptaron o rol dos nativos marxinados, 

e polo tanto (dalgún xeito) buscando participar dos 

seus poderes ocultos, da súa radiación mítica. Den-

de os Homes da Montaña aos Boy Scouts, o soño 

de “converterse en indio” flúe baixo miles de fíos 

de historia americana, da súa cultura e da súa con-

ciencia.

A imaxinería sexual conectada cos grupos “tri-

raciais” tamén da lugar a esta hipótese. Os “nati-

vos”, por suposto, son sempre inmorais, mais os re-

negados raciais e os desertores teñen que ser por 

forza absolutamente perversos e polimorfos. Os 

bucaneiros eran uns pervertidos, os cimarróns e os 

homes da montaña uns misxenetistas, os “Jukes e 

Kallikaks”abandonábanse á fornicación e ao inces-

to (dando lugar a mutacións como a presencia de 

dedos de máis), os rapaces corrían nus e mastur-

bábanse en público, etc... Retornar ao “estado de 

natureza”paradoxalmente permite o retorno e a 

práctica de calquera acto “antinatural”; ou isto é o 

que nos quererían facer crer os puritanos e os euxe-

nistas. E xa que tantas persoas en sociedades racis-

tas, reprimidas e moralistas desexan en segredo pre-

cisamente estes actos licenciosos, proxéctanos cara 

a fóra na dirección dos marxinados, e polo tanto 

convéncense a si mesmos de que permanecen puros 

e civilizados. E de feito algunhas comunidades mar-

xinais en efecto rexeitan a moralidade consensual: 

os piratas facíano certamente! E non cabe dúbida 

de que de feito levaban a cabo algúns dos desexos 

reprimidos da civilización. (E ti non o farías?). Tor-

narse “salvaxe” é sempre un acto erótico, un acto 

de nudismo.

Antes de deixar de lado o tema dos “illados tri-

raciais”, gustaríame lembrar o entusiasmo de Nietzs-

che pola “mestura racial”. Impresionado polo vigor e 

a beleza das culturas híbridas, ofreceu a mestura de 

sangues non só como unha solución para o proble-



84 85

ma das razas, senón tamén como o principio fulcral 

dunha nova humanidade liberada dos chauvinismos 

nacionais e étnicos: un precursor do “nómade psí-

quico”, quizabes. O soño de Nietzsche aínda parece 

tan remoto para nós como llo parecería a el.

O chauvinismo aínda goberna con forza. As 

culturas mesturadas seguen somerxidas. Mais as 

zonas autónomas dos bucaneiros e dos cimarróns, 

dos Ishmaels e dos Mouros, dos Ramapaughs e dos 

Kallikaks perduran, ou as súas historias perduran, 

como indicacións do que Nietzsche podería ter cha-

mado “a Vontade de Poder como Desaparición”. 

Deberemos retornar a este tema.

NOTAS

1 Exemplo de varias seitas relixiosas disidentes na Inglate-

rra revolucionaria de mediados do século XVII. Os Anti-

nomianos rexeitaban o sometemento á “lei relixiosa”, xa 

que consideraban que a fe era mecanismo suficiente para 

acadar a salvación. Os “Levellers” (niveladores) e os “Di-

ggers” (cavadores) xurdiron como seitas radicais e mile-

naristas ao abeiro da Guerra Civil Inglesa e o movemento 

dos Puritanos e os “Cabezas Redondas” de Cromwell. Os 

niveladores, liderados por Lilburne, Overton e Walwyn 

esixían a soberanía popular, o sufraxio estendido, a igual-

dade perante a lei e a tolerancia relixiosa. Os seus inimi-

gos acusábanos de pretender “nivelar” a todas as clases 

sociais. Os “cavadores”, de Gerrard Winstanley, naceron 

como ala radical dos niveladores, e defendían unha espe-

cie de comunismo cristián, cun traballo común da terra 

que practicaron en certos eidos e distritos ingleses. Os 

“Ranters” (rosmóns) probablemente nunca existiron na 

realidade, sendo unha amalgama de mitos e de individuos 

heterodoxos panteístas (“Deus está dentro de cada cria-

tura”) que rexeitaban as visións habituais de moralidade. 

Os “cuáqueros” defendían un cristianismo democrático e 

nada xerárquico, pacifista e igualitario, onde a comunida-

de se xuntaba para cantar e louvar á divinidade.
2 Anne Hutchinson foi unha famosa disidente. As colo-

nias británicas do norte estaban baixo a xurisdición da 

Compañía da Baía (de Massachusetts), e poboadas por 

disidentes puritanos. Entre os incidentes que protagoni-

zaron estivo o da represión dunha festa no Merry Mount 

(Monte Ledicia) onde disidentes relixiosos ergueron un 

poste dos maios, ao estilo das vellas festas europeas rurais, 

e posiblemente arrexuntaron na festa aos nativos indios e 

as prácticas pagás, sendo perseguidos e reprimidos polos 
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Puritanos. O novelista Nathaniel Hawthorne escribiu so-

bre estes feitos no relato The Maypole of Merry Mount, que 

na edición orixinal en inglés é parte da súa colección de 

relatos breves Twice-Told Tales, de 1837 (en español apare-

ce nesa mesma colección como Cuentos contados dos veces, 

Acantilado, Barcelona 2007; en portugués podémolo ato-

par en Contos Completos, Vol. 1, Cavalo de Ferro, Lisboa 

2004).
3 Os Whigs (“perrucas”) eran o partido dinástico da “es-

querda” na Inglaterra do século XVIII, opostos aos con-

servadores “Tories”. Apoiados pola burguesía, defendían 

a limitación do poder real, a expansión capitalista e colo-

nial e os dereitos políticos “naturais”, xunto cunha visión 

optimista e progresista da historia. Os seus políticos máis 

destacados foron William Pitt, Edmund Burke ou Robert 

Walpole. A súa facción máis “radical” apoiaba as reivindi-

cacións dos independentistas norteamericanos e da Revo-

lución Francesa.
4 Panfleto publicado en vísperas da revolución norteame-

ricana (o 10 de Xaneiro de 1776) por Thomas Paine. O 

tal panfleto defendía a independencia das colonias e un 

modelo constitucional de Estado, e denunciaba os exce-

sos dos británicos en América, xunto coa complicidade do 

rei Xurxo na represión.

MENTRES, DEBEMOS XIRAR cara á historia clási-

ca do anarquismo á luz do concepto de TAZ.

Antes de que se “pechase o mapa”, unha boa 

parte da enerxía antiautoritaria adicouse a comu-

nas “escapistas”, como as de Tempos Modernos, os 

diferentes falansterios e proxectos similares. Resulta 

interesante que algúns destes non tiñan a intención 

de perdurar “para sempre”, senón que pretendían 

durar tanto coma o proxecto resultase satisfactorio. 

Segundo as varas de medir socialistas e utópicas, 

estes experimentos foron “fracasos”, e polo tanto, 

sabemos moi pouco arredor deles.

A música 
como principio organizativo
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Cando a fuxida máis alá da fronteira resultou im-

posible, a era das comunas revolucionarias urbanas 

chegou a Europa. As comunas de París, Lyon e Mar-

sella non sobreviviron o suficiente como para tomar 

algunhas das características da permanencia, e un 

pregúntase se tiñan a intención de perdurar. Dende 

o noso punto de vista, o asunto principal de fasci-

nación é o espírito das comunas. Durante e despois 

destes anos, os anarquistas levaron adiante a prácti-

ca do nomadismo revolucionario, desprazándose de 

revolta en revolta, sempre á pescuda de manter vivos 

dentro deles mesmos a intensidade do espírito que 

experimentaron no momento da insurrección. De 

feito, algúns anarquistas da vea Stirnerita ou Nietzs-

chiana pasaron a ver na actividade o fin en si mes-

mo, unha forma de sempre estar ocupando unha zona 

autónoma, a interzona que se abre no medio ou nos 

albores dunha guerra ou revolución, por exemplo, 

a “zona” de Pynchon no Gravity’s Rainbow (O Arco 

Iris da Gravidade). Declararon que se calquera revo-

lución socialista tiña éxito, eles serían os primeiros 

en volverse contra ela. Non tiñan a intención de pa-

rar nunca por calquera cousa menor que a anarquía 

universal. Na Rusia de 1917 saudaron aos Soviets 

con entusiasmo: esta era a súa meta. Mais tan pron-

to coma os Bolxeviques traizoaron á Revolución, os 

anarquistas individualistas foron os primeiros en re-

tornar ao camiño da guerra. Por suposto, despois de 

Kronstadt, todos os anarquistas condenaron á “Unión 

Soviética” (unha contradición nos termos), e pasa-

ron a buscar outras, novas insurreccións.

A Ucraína de Makhno e a España anarquista ti-

ñan a intención de durar, e malia as esixencias da 

guerra continuada, ámbolos dous casos consegui-

ron o éxito de xeito parcial: non é que perdurasen 

durante “moito tempo”, mais foron organizadas de 

xeito exitoso, e poderían ter resistido de non ser 

pola agresión exterior. Polo tanto, e a partir dos ex-

perimentos do período de entreguerras, vou con-

centrarme na atolada república de Fiume, que é 

moito menos coñecida e que non tiña a intención de 

perdurar. Gabriele D’Annunzio, poeta decadentis-
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ta, artista, musico, esteta, sedutor, atrevido pioneiro 

aeronáutico, bruxo negro, xenio e canalla, emerxeu 

da Primeira Guerra Mundial como un heroe cun 

pequeno exército á súa disposición e baixo o seu 

mando: os “Arditi”. A falta de mellores aventuras, 

decidiu capturar a cidade de Fiume, en Iugoslavia, 

e darlla a Italia. Despois dunha cerimonia de nigro-

mancia coa súa amante no cemiterio de Venecia, 

levou adiante a iniciativa de conquistar Fiume, e 

conseguiuno sen maiores dificultades. Mais Italia 

rexeitou a súa xenerosa oferta: o Primeiro Ministro 

alcumouno de parvo.

Nun arrebato, D’Annunzio decidiu declarar a in-

dependencia e ver por canto tempo podería perdu-

rar no tempo sen que lle parasen os pés. El e un dos 

seus amigos anarquistas escribiron a Constitución na 

que se declaraba que a música era o principio central do 

Estado. A Frota (composta por desertores e sindica-

listas marítimos anarquistas de Milán) alcumouse co 

nome de Uscochi, seguindo o nome dos longamente 

desaparecidos piratas que nun tempo remoto vivían 

nas illas locais da costa, e que saqueaban os navíos 

otomanos e venecianos. Os modernos Uscochi ti-

veron éxito nalgúns salvaxes golpes de man: varios 

navíos ricos de mercadores italianos de súpeto dé-

ronlle á República un futuro: diñeiro para as súas 

arcas! Artistas, bohemios, aventureiros, anarquistas 

(D’Annunzio mantiña correspondencia con Mala-

testa), fuxitivos e refuxiados apátridas, homosexuais, 

dandis militares (o uniforme era negro coa caveira 

e os ósos piratas, un emblema máis adiante roubado 

pola SS) e reformistas tolos de todo tipo (incluíndo 

Budistas, Teosofistas e Vedantistas) comezaron a apa-

recer en multitudes polas portas de Fiume. A festa 

nunca remataba. Cada mañá D’Annunzio lía poesía 

e manifestos dende o balcón. Todas as tardes había 

un concerto, e logo, fogos de artificio. Isto compo-

ñía a totalidade das accións do goberno. Dezaoito 

meses despois, cando o diñeiro e o viño esgotaron a 

súa andaina, e unha flota italiana finalmente fixo acto 

de presenza, disparándolle algúns proxectís ao Pazo 

Municipal, ninguén ficaba con enerxía para resistir.
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D’Annunzio, como moitos dos anarquistas ita-

lianos, acabou virando máis tarde cara ao feixismo; 

de feito, Mussolini en persoa, un ex-sindicalista, se-

duciu ao poeta ao longo dese roteiro. Para cando 

D’Annunzio caeu na conta do seu erro, era xa de-

masiado tarde: estaba demasiado vello e enfermo. 

Mais Il Duce encargouse de que o mataran de todos 

os xeitos (guindárono dun balcón), e convertérono 

nun “mártir”. Polo que toca a Fiume, e malia que 

non contase coa seriedade dunha Ucraína libre ou 

de Barcelona, seguramente pode ensinarnos máis 

sobre certos aspectos da nosa pescuda. Dun certo 

xeito, constituíu a derradeira das utopías piratas 

(ou o único exemplo moderno); doutro xeito foi, 

quizabes, case que a primeira TAZ moderna.

Penso que se comparamos Fiume coa revolta 

parisina de 1968 (e tamén coas insurreccións urba-

nas da Italia de comezos dos anos 70), ao tempo 

que coas comunas contraculturais americanas e as 

súas influencias anarquistas e da Nova Esquerda, 

percibiremos algunhas similitudes do estilo de: a 

importancia da teoría estética (véxase os Situacio-

nistas); tamén o que podería chamarse unha “eco-

nomía pirática”, vivindo ben a partir dos excedentes 

da sobreprodución social; incluso a popularidade 

dos uniformes militares coloristas, e o concepto da 

música como cambio social revolucionario; e para 

rematar, o seu compartido aire de impermanencia, 

de dispoñibilidade para seguir adiante cara a outros 

horizontes, de mudar de forma, de re-localizarse 

noutras universidades, cumios montañosos, guettos, 

fábricas, pisos francos, granxas abandonadas (ou in-

cluso noutros planos da realidade). Ninguén tenta-

ba impoñer aínda outra Ditadura Revolucionaria, 

nin en Fiume, nin en París, nin en Millbrook. Ou o 

mundo tería que mudar, ou non o faría. Namentres, 

había que seguir en marcha e vivir intensamente.

O Soviet de Múnic (ou “República dos Conse-

llos”) de 1919 amosou certas características comúns 

coas TAZ, malia que, como a maioría das revolu-

cións, as súas metas declaradas non eran exactamen-

te “temporais”. A participación de Gustav Landauer 
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como ministro de cultura, xunto coa de Silvio Gesell 

como ministro de economía, e doutros socialistas li-

bertarios extremistas e antiautoritarios do estilo dos 

poetas e dramaturgos Erich Mühsam, Ernst Toller e 

Ret Marut (o novelista B. Traven) déronlle a este So-

viet un sabor distintivamente anarquista. Landauer, 

que pasara anos de illamento traballando nunha 

síntese suprema de Nietszche, Proudhon, Kropot-

kin, Stirner, Meister Eckhardt, os místicos radicais 

e os filósofos románticos do volk, sabía dende o co-

mezo que o Soviet estaba condenado. Só agardaba 

que durase o suficiente como para ser comprendido. 

Kurt Esiner, o martirizado fundador do Soviet, cría 

de xeito literal que os poetas e a poesía poderían 

fornecer a base para a revolución. Leváronse adian-

te plans para adicar un anaco considerable de Ba-

viera a experimentar unha comunidade e econo-

mía anarco-socialista. Landauer deseñou propostas 

para un sistema de escola libre, e para un teatro 

do pobo. O apoio do Soviet estaba máis ou menos 

limitado aos sectores máis pobres da clase obreira 

e dos arrabaldos bohemios de Múnic, e a grupos 

coma o Wandervogel (o movemento neorrománti-

co da xuventude), xudeus radicais (coma Buber), 

os Expresionistas e outros marxinais. Deste xeito, os 

historiadores menosprezan a experiencia política 

do Sóviet de Baviera, alcumándoo de “República de 

Cafetería”, e infravaloran o seu significado en com-

paranza coa participación marxista e espartaquista 

nas revolucións da Alemaña de posguerra. Deixado 

en fóra de xogo polos comunistas e eventualmente 

asasinado por soldados baixo a influencia da Socie-

dade Thule (fascista e ocultista), Landauer merece 

que o lembremos como a un santo. E incluso os 

anarquistas, a día de hoxe, tenden a malinterpreta-

lo e a condenalo por “venderse” a un “goberno so-

cialista”. Se o Soviet tivese durado aínda que só fose 

un ano, chorariamos ante a mención da súa beleza, 

pero antes incluso de que as primeiras flores daque-

la primavera murcharan, a geist e o espírito da poe-

sía foron esmagados, e nós esquecemos. Imaxinade 

o que debeu de ser respirar o aire dunha cidade na 
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que o ministro de cultura acaba de predicir que os 

nenos en pouco tempo ían a estar memorizando as 

obras de Walt Whitman. Ah, quen nos dera unha 

máquina do tempo...

FOUCAULT, BAUDRILLARD E OS OUTROS te-

ñen discutido por extenso arredor de varios modos 

de “desaparición”. Aquí gustaríame suxerir que a 

TAZ é, en certo sentido, unha táctica da desaparición. 

Cando os teóricos falan da desaparición do Social, 

refírense en parte á imposibilidade da “Revolución 

Social”, e en parte á imposibilidade do Estado (o 

abismo de poder, o final do discurso do poder). A 

pregunta anarquista neste caso debera ser, entón: 

Por qué preocuparse en opoñerse a un “poder” que 

perdeu todo significado e que se converteu nunha 

mera simulación? Tales confrontacións só darán lu-

gar a perigosos e feos espasmos de violencia da man 

A vontade de poder 
como desaparición
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de cabezas baleiras comemerdas que herdaron to-

das as chaves dos arsenais e dos cárceres (quizabes 

isto represente unha crúa malinterpretación ameri-

cana da sublime e sutil teoría franco-alemá. Se ese é 

o caso, sexa así. Quen dixo que o entender era nece-

sario para facer bo emprego dunha idea?).

Tal e como eu a leo, a desaparición semella ser 

unha opción radical moi lóxica para o noso tempo, 

e en absoluto o desastre ou a morte do proxecto 

radical. Ao contrario que a mórbida interpretación 

nihilista e maniática da Teoría, a miña intenta mi-

nala na pescuda de estratexias útiles na “revolución 

da vida cotiá” sempre en movemento: a loita que 

non pode rematar nin sequera co último fracaso da 

revolución política ou social porque nada agás a fin 

do mundo pode poñer fin á vida cotiá, ou ás no-

sas aspiracións polas cousas boas, polo Marabilloso. 

E como dicía Nietzsche, se o mundo puidese chegar 

á súa fin, por lóxica xa tería que telo feito; non o 

fixo, e polo tanto, non pode. Entón, como dixera un 

dos sufís, tanto ten cantos grolos de viño prohibido 

bebamos, seguiremos carrexando esta sede raibosa 

ata a eternidade.

Zerzan e Black teñen sinalado independente-

mente certos “elementos de rexeitamento” (o termo 

é de Zerzan) que quizabes poden verse como dal-

gunha maneira sintomáticos dunha cultura radical 

da desaparición, en parte inconsciente mais tamén 

en parte consciente, que inflúe a moita máis xente 

do que o fai ningunha idea esquerdista ou anarquis-

ta. Estes xestos fanse en contra das institucións, e 

nese senso, son “negativos”; mais cada xesto negati-

vo tamén suxire unha táctica “positiva” para mudar, 

mais alá de tan só rexeitar a odiada institución.

Por exemplo, o xesto negativo contra a escolariza-

ción é o “analfabetismo voluntario”. Xa que eu non 

comparto o culto liberal na alfabetización co gallo de 

mellorar as condicións sociais, non podo compartir 

os suspiros de desmaio escoitados en todos os lados 

por mor deste fenómeno. Podo simpatizar cos ne-

nos que rexeitan os libros xunto co lixo dentro dos 

mesmos. Hai, porén, alternativas positivas que fan 
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emprego da mesma enerxía da desaparición. A es-

colarización caseira e a aprendizaxe artesanal, como 

posibles formas de “latar” teñen lugar na ausencia 

da prisión da escola. Hackear é outra forma de “edu-

cación” con certos trazos de “invisibilidade”.

Un xesto negativo a escala masiva contra a polí-

tica consiste simplemente en non votar. A “apatía” 

(quérese dicir, un san aburrimento do Espectáculo 

cansino) mantén case á metade da nación afastada 

dos comicios. O anarquismo nunca conseguiu tan-

to! (nin tivo o anarquismo nada que ver co fracaso 

do recente censo1). De novo, hai paralelos positivos: 

o traballo en rede, como unha alternativa á política 

practícase a moitos niveis da sociedade, e a organiza-

ción non xerárquica acadou ampla popularidade in-

cluso fóra do movemento anarquista, sinxelamente 

porque funciona (ACT UP e Earth First!2 son dous 

exemplos. Alcólicos Anónimos, paradoxalmente, é 

outro).

O rexeitamento do traballo pode tomar as for-

mas do absentismo laboral, do embebedamento no 

traballo, da sabotaxe ou da pura e simple carencia 

de atención, mais tamén pode dar lugar a novas for-

mas de rebelión: maior autoemprego, participación 

na economía somerxida, no “lavoro nero”, a fraude 

fiscal e outras opcións criminais, cultivo de maría, 

etc... todas actividades máis ou menos ‘invisibles’ 

comparadas coas tácticas tradicionais de confronta-

ción esquerdistas, coma a folga xeral.

Rexeitamento da Igrexa? Ben, o xesto negativo 

aquí consiste probablemente en... ver a televisión. 

Pero as alternativas positivas inclúen todo tipo de 

formas de espiritualidade non autoritarias, dende o 

cristianismo “á marxe” das xerarquías ata o neopa-

ganismo. As “relixións libres”, como me gusta cha-

malas (pequenas, autocreadas, cultos medio en se-

rio e medio en broma influídos por correntes coma 

o Discordianismo e o Anarco-Taoísmo) atópanse 

por todos os territorios da América marxinal, e pro-

porcionan unha crecente “cuarta vía” á marxe das 

igrexas establecidas, os fanáticos telepredicadores e 

a superficialidade consumista da New Age. Tamén 
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poderiamos dicir que o principal rexeitamento da 

ortodoxia consiste na construción de “moralidades 

privadas” no senso Nitzschiano: a espiritualidade 

dos “espíritos libres”.

O rexeitamento negativo do fogar é a “ausencia” 

deste, que a maioría considera unha forma de viti-

mización, non desexando que os obriguen á nomado-

loxía. Pero a ausencia de fogar pode en certo senso 

ser unha virtude, unha aventura; así llo parece, polo 

menos, ao inmenso movemento internacional dos 

okupas, os nosos vagabundos modernos.

O rexeitamento negativo da familia é claramente 

o divorcio, ou algúns outros síntomas de “ruptura”. 

A alternativa positiva xorde da realización de que a 

vida pode ser máis leda sen a familia nuclear, dando 

lugar ao florecer de cen flores: dende a maternida-

de solteira ao matrimonio en grupo ata o grupo de 

afinidade erótica. O “Proxecto Europeo” loita unha 

batalla principal de retagarda na defensa da “fami-

lia” (a miseria edípica está no corazón do Control). 

Existen alternativas, mais deben de permanecer 

agochadas, especialmente dende a Guerra contra o 

Sexo das décadas dos 80 e 90.

Cal é o rexeitamento da Arte? O “xesto 

negativo”non aparecerá no infantil nihilismo dunha 

“Folga de Arte” ou no vandalismo dalgunha pintu-

ra famosa. Verémolo no case universal aburrimento 

de ollos vidrados que posúe á maioría das persoas 

perante a soa mención da palabra. Mais en que po-

dería consistir o “xesto positivo”? É posible imaxi-

nar unha estética que non estea comprometida, que se 

poña á marxe con respecto á historia e incluso con 

respecto ao Mercado, ou que polo menos teña a ten-

dencia a facelo? Que quere substituír a representa-

ción pola presenza? Como pode a presenza facerse 

sentir incluso en (ou a través) da representación?

A “lingüística do caos” pescuda a presenza que 

está continuamente desaparecendo de todos os or-

denamentos da linguaxe e dos sistemas de significa-

dos: unha presenza elusiva, evanescente, latif (“su-

til”, un termo da alquimia sufí); o atractor estraño 

arredor do cal se acumulan os memes, os átomos 



102 103

poderiamos dicir que o principal rexeitamento da 

ortodoxia consiste na construción de “moralidades 

privadas” no senso Nitzschiano: a espiritualidade 

dos “espíritos libres”.

O rexeitamento negativo do fogar é a “ausencia” 

deste, que a maioría considera unha forma de viti-

mización, non desexando que os obriguen á nomado-

loxía. Pero a ausencia de fogar pode en certo senso 

ser unha virtude, unha aventura; así llo parece, polo 

menos, ao inmenso movemento internacional dos 

okupas, os nosos vagabundos modernos.

O rexeitamento negativo da familia é claramente 

o divorcio, ou algúns outros síntomas de “ruptura”. 

A alternativa positiva xorde da realización de que a 

vida pode ser máis leda sen a familia nuclear, dando 

lugar ao florecer de cen flores: dende a maternida-

de solteira ao matrimonio en grupo ata o grupo de 

afinidade erótica. O “Proxecto Europeo” loita unha 

batalla principal de retagarda na defensa da “fami-

lia” (a miseria edípica está no corazón do Control). 

Existen alternativas, mais deben de permanecer 

agochadas, especialmente dende a Guerra contra o 

Sexo das décadas dos 80 e 90.

Cal é o rexeitamento da Arte? O “xesto 

negativo”non aparecerá no infantil nihilismo dunha 

“Folga de Arte” ou no vandalismo dalgunha pintu-

ra famosa. Verémolo no case universal aburrimento 

de ollos vidrados que posúe á maioría das persoas 

perante a soa mención da palabra. Mais en que po-

dería consistir o “xesto positivo”? É posible imaxi-

nar unha estética que non estea comprometida, que se 

poña á marxe con respecto á historia e incluso con 

respecto ao Mercado, ou que polo menos teña a ten-

dencia a facelo? Que quere substituír a representa-

ción pola presenza? Como pode a presenza facerse 

sentir incluso en (ou a través) da representación?

A “lingüística do caos” pescuda a presenza que 

está continuamente desaparecendo de todos os or-

denamentos da linguaxe e dos sistemas de significa-

dos: unha presenza elusiva, evanescente, latif (“su-

til”, un termo da alquimia sufí); o atractor estraño 

arredor do cal se acumulan os memes, os átomos 



104 105

de significado, caoticamente conformando novas 

e espontáneas ordes. Aquí temos unha estética das 

fronteiras entre o caos e a orde, a marxe, a zona da 

“catástrofe” onde a ruptura do sistema pode equiva-

ler á iluminación.

(Nota: para unha explicación de “lingüística do caos” ver 

Apéndice A; logo, por favor, ler de novo este parágrafo)

A desaparición do artista É “a supresión e a rea-

lización da arte”, en termos situacionistas. Mais de 

onde é que desaparecemos? E nunca se volta a es-

coitar de nós, ou a vernos mais? Imos a Croatán: cal 

é o noso destino? Toda a nosa arte consiste nunha 

nota de despedida á historia: “Fomos a Croatán”. 

Pero, onde está e que é o que imos facer alí?

En primeiro lugar: non estamos a falar aquí so-

bre literalmente desaparecer do mundo e do seu fu-

turo: non se trata dunha fuga cara a atrás no tempo, 

cara ao paleolítico (a primeira sociedade do ocio) 

ou cara a unha utopía eterna, nen cara a ningún 

agocho nas montañas, ou illa. Tampouco dunha 

utopía post-revolucionaria (máis ben, ningún tipo 

de revolución en absoluto!). Tampouco dun retiro 

voluntario á natureza, nada de estacións espaciais 

anarquistas, nin tampouco aceptamos unha “des-

aparición baudrillardiana” no silencio dunha iróni-

ca hiperconformidade. Non teño ningunha disputa 

con ningúns Rimbauds que escapen da arte a prol 

de calquera Abisinia que topen no camiño. Mais 

non podemos construír unha estética, nin sequera 

unha estética da desaparición, sobre o simple acto 

de nunca máis retornar. Dicindo que non somos a 

vangarda, que a vangarda non existe, xa escribimos 

o noso “Fomos a Croatán”. A pregunta entón será, 

como imaxinar a “vida cotiá” en Croatán; sobre todo 

se non somos quen de dicir que Croatán existe nun 

tempo (Idade de Pedra ou posrevolución) ou nun 

espazo concreto (xa sexa como utopía ou nalgunha 

esquecida vila do medio oeste. Ou en Abisinia?). 

Onde e cando chegará o mundo da creatividade 

non mediada? Se é que pode existir, entón existe; 
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mais quizabes só como unha forma de realidade al-

ternativa, que ata o momento non somos quen de 

aprender a percibir ¿Onde deberiamos mirar polas 

sementes –as malas herbas a rachar as nosas beira-

rrúas– dende este outro mundo cara ao noso mun-

do? ¿Cales son as pistas, as direccións correctas para 

pescudar? ¿Un dedo apuntando cara a lúa?

Penso, ou polo menos gustaríame propoñer, que 

a única solución á “supresión e realización” da arte 

está na emerxencia da TAZ. Rexeitaría de xeito ve-

hemente a crítica de que a TAZ mesma non é “nada 

máis que” unha obra de arte, malia que poida com-

partir algunhas das súas vestimentas. Suxiro que a 

TAZ é o único “tempo” e “espazo” posibles para que 

a arte teña lugar polo mero pracer do xogo creativo, 

e como unha contribución actual ás forzas que per-

miten á TAZ ter coherencia e manifestarse.

A arte no mundo da arte tense convertido nunha 

mercadoría; pero alén diso temos o problema da re-

presentación en si mesma, e do rexeitamento de toda 

mediación. Na TAZ, a arte como mercadoría simple-

mente tornará imposible. No canto diso, será unha 

condición de vida. A mediación é máis difícil de 

superar, mais a supresión de todas as barreiras en-

tre os artistas e os “usuarios” da arte tenderá cara a 

unha condición na que (segundo a ten descrito A.K. 

Coomaraswamy) “o artista non é un tipo de persoa 

especial, senón que cada persoa é un tipo especial 

de artista”.

En resumo: a desaparición non é necesariamen-

te unha “catástrofe” (agás no senso matemático dun 

“súbito cambio topolóxico”). Todos os xestos positivos 

deseñados aquí parecen incluír varios graos de invi-

sibilidade, máis do que a tradicional confrontación 

revolucionaria. A “Nova Esquerda” nunca creu real-

mente na súa propia existencia ata que se veu a si 

mesma nos noticiarios da tarde. A Nova Autonomía, 

por contraste, ou infiltrará aos media e subverteraos 

dende dentro, ou ben nunca será “vista” de ningun-

ha das maneiras. A TAZ existe non só máis alá do 

Control, senón tamén máis alá de definicións, máis 

alá de ollar e de nomear como actos de escraviza-
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ción, máis alá do entendemento do Estado, máis alá 

da habilidade do Estado para ver.

NOTAS

1 Cada 10 anos, o departamento do censo leva adiante 

nos EEUU un catastro da poboación residente. O de 1990 

(ao que parece referirse o autor) foi o vixésimo primeiro. 

Constan algunhas protestas sobre a aceptabilidade dos 

seus resultados, a tenor de metodoloxía e de escasa parti-

cipación dos censados.
2 Action Coalition to Unleash Power (Coalición de Acción 

para Liberar o Poder, ou ACT UP “Actúa”) é un colectivo 

internacional de activistas contra a SIDA. “A terra primei-

ro!” é un colectivo de saboteadores ecoloxistas norteame-

ricanos, coñecidos polos seus golpes teatrais, sabotaxes de 

instalacións mineiras e madeireiras, colocación de pezas 

metálicas nas árbores para romper as serras mecánicas, 

etc…

A TAZ COMO UNHA TÁCTICA RADICAL E 

CONSCIENTE emerxerá cando se dean as seguin-

tes condicións:

1.  Liberación psicolóxica. Isto é, debemos realizar 

(facer real) os intres e os espazos nos que a liber-

dade é non só posible, senón de feito. Temos que 

saber en qué formas estamos xenuinamente opri-

midos, e tamén en que maneiras estamos auto-

reprimidos ou atrapados nunha fantasía na que 

as ideas nos oprimen. O TRABALLO, por exem-

plo, é, de feito, unha fonte potencial de miseria 

para a maioría de nós moito máis poderosa do 

que as políticas lexislativas. A alienación é moito 

Ratoeiras 
na Babilonia da Información
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máis perigosa para nós do que as ideoloxías des-

dentadas, moribundas e anticuadas. A adicción 

mental aos “ideais” (que, de feito, rematan por 

ser meras proxeccións do noso resentimento e 

das sensacións de vitimización) nunca vai adian-

tar e facer avanzar 0 noso proxecto. A TAZ non é 

un heraldo de ningunha falsa promesa de utopía 

social á que lle debamos de sacrificar as nosas 

vidas para que os fillos dos nosos fillos poidan 

respirar un pouquiño de aire libre. A TAZ ten 

que ser a escena da nosa presente autonomía, 

pero só pode existir coa condición de que xa nos 

sabemos e nos coñecemos como seres libres.

2.  A contrarrede ten que expandirse. No intre actual 

reflexa moita máis abstracción que actualidade. 

Os fancines e os BBSs intercambian información, 

o cal é parte do necesario traballo de campo da 

TAZ, mais moi pouca desta información se rela-

ciona con bens e servizos específicos e necesarios 

para a forma de vida autónoma. Non vivimos no 

Ciberespazo: soñar que o facemos é caer nunha 

Cibergnose, na falsa transcendencia do corporal. 

A TAZ é o espazo físico no que estamos dentro ou 

no que non estamos. Todos os sentidos teñen que 

estar implicados. A Rede é como un novo sentido 

en moitos aspectos, pero debe de ser engadido aos 

demais: os outros non deben ser subtraídos del, 

como nalgunha terrible parodia do transo místi-

co. Sen a rede, a plena realización do complexo-

TAZ sería imposible. Pero a rede non é un fin en 

si mesmo, senón que se trata dunha arma.

3.  O aparato de control (o “Estado”) debe (ou isto 

é o que debemos asumir) continuar licuándose 

e petrificándose ao mesmo tempo, ten que pro-

gresar no seu curso presente no que a rixidez 

histérica vén a enmascarar máis e máis unha va-

cuidade, un abismo de poder. En tanto que o po-

der “desaparece”, a nosa vontade de poder debe 

ser a da desaparición.

Temos falado da cuestión de se a TAZ pode ser 

vista “simplemente” como unha obra de arte. Mais 
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tamén quereredes e esixiredes saber se é algo máis 

ca unha pobre ratoeira na Babilonia da información, 

ou máis ben un labirinto de túneles, máis e máis co-

nectados, mais adicados tan só ao calexo sen saída 

económica do parasitismo pirata. Respondereivos a 

isto que prefiro ser unha rata dentro dunha parede 

que unha rata dentro dunha gaiola, mais tamén in-

sistirei en que a TAZ transcende a estas categorías.

Un mundo no que a TAZ teña éxito en sentar 

raíces podería asemellarse ao mundo imaxinado por 

“P.M.” na súa novela fantástica bolo’bolo. Quizabes 

a TAZ é un “proto-bolo”. Mais entanto que a TAZ 

existe no agora, representa moito máis que a mun-

danidade da negatividade ou o -ismo da fuxida con-

tracultural. Xa mencionamos os aspectos festivos do 

intre que é inControlado, e que se adhire nunha 

auto-ordenación espontánea, por breve que sexa. É 

“epifánica”, unha existencia punta na escala tanto 

individual como social.

A liberación realízase a través da loita; este é a 

esencia do principio Nietzschiano da “autosupera-

ción”. A presente tese tamén podería tomarse como 

sinal do vagabundeo de Nietzsche. É unha precursora 

da deriva, no senso Situ da dérive, e da definición de 

Lyotard de driftwork. Podemos predicir unha nova e 

completa xeografía, un tipo de mapa de peregrinaxe 

no que os lugares sagrados foron substituídos polas 

experiencias-cumio e as TAZs: unha ciencia real da 

psicotopografía, que quizabes poderiamos alcumar 

como “xeo-autonomía”, ou “anarcomancia”.

A TAZ implica unha certa feralidade, un medrar 

dende a mansedume domesticada cara ao salvaxe e 

os seus espazos, un “retorno” que tamén represen-

ta un salto adiante. Tamén esixe un “ioga” do caos, 

un proxecto de ordenamentos máis “altos” (da con-

ciencia, ou simplemente, da vida) aos que se chega 

a través de “surfear a fronte da onda do caos” do 

dinamismo complexo. A TAZ é unha arte da vida en 

continua ascensión, salvaxe mais xentil; un sedutor, 

non un violador; un contrabandista, máis do que un 

pirata sanguiñento; un danzarín, e non un escato-

loxista apocalíptico.
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Admitamos que temos asistido a festas onde por 

unha brevísima noite acadamos unha república de 

desexos satisfeitos. ¿Non debéramos confesar que a 

política daquela noite ten máis realidade e forza do 

que, digamos, todo o goberno dos Estados Unidos? 

Algunhas das “festas” que temos mencionado dura-

ron polo menos dous ou tres anos. É algo polo que 

mereza a pena imaxinar e loitar? Estudemos a invisi-

bilidade, o traballo en rede, o nomadismo psíquico. 

E, quen sabe o que seremos quen de acadar?

Equinoccio de Primavera, 1990

AÍNDA NON UNHA CIENCIA, mais unha proposi-

ción: que certos problemas da lingüística poderían 

resolverse vendo a linguaxe como un complexo sis-

tema dinámico, ou “campo do caos”.

De todas as respostas á lingüística de Saussure, 

dúas teñen especial interese para nós: en primeiro 

lugar a “antilingüística”, cuxas orixes atopamos no 

período moderno, dende a fuxida de Rimbaud a 

Abisinia ata Nietzsche (“Temo que mentres teña-

mos unha gramática aínda non teremos asasinado 

a Deus”), ata dadá, ata Korzybski (“o mapa non é 

o territorio”), ata Burroughs (os seus corta-e-pega 

e a “ruptura ata a Sala Gris”) ata Zerzan e o seu 

ataque á linguaxe en si como representación e me-

diación.

En segundo lugar temos a lingüística Chomskia-

na, coa súa crenza nunha “gramática universal” e os 

Apéndice A: 
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diagramas de árbore, e que representa (paréceme) 

un intento de “salvar” a linguaxe mediante a des-

cuberta de “invariables agochadas”, do mesmo xei-

to que algúns científicos tentan “salvar” á física da 

“irracionalidade” da mecánica cuántica. Malia que 

como anarquista cabía esperar de Chomsky que se 

puxera do bando dos nihilistas, a súa fermosa teoría 

ten máis en común co platonismo, ou co sufismo 

que co anarquismo. A metafísica tradicional descri-

be a linguaxe como unha luz pura que brilla a tra-

vés das vidreiras de cores dos arquetipos. Chomsky 

fala de gramáticas “innatas”. As palabras son follas, 

as frases son pólas, as linguas maternas son pólas 

membros, as familias lingüísticas troncos, e as raí-

ces están no “ceo” (ou no ADN). Chámolle a isto 

“hermetalingüística”: hermética e metafísica. O ni-

hilismo (ou “lingüística-HeavyMetal”, en homenaxe 

a Burroughs) paréceme que ten levado a linguaxe a 

un calexo sen saída, e ameazado con facela “imposi-

ble” (unha grande tarefa, mais tamén deprimente) 

mentres que Chomsky nos amosa a promesa e a es-

peranza dunha revelación do último minuto, que 

atopo igualmente difícil de aceptar. A min tamén 

me gustaría “salvar” a linguaxe, mais sen recorrer a 

ningún “espectro” ou a supostas regras arredor de 

Deus, os dados e o universo.

Voltando a Saussure e ás súas notas, publicadas 

postumamente, arredor dos anagramas na poesía 

latina, atopamos certos indicios dun proceso que 

dalgunha maneira escapa á dinámica do significan-

te e do significado. Saussure veuse confrontado coa 

suxerencia dunha especie de “meta”-lingüística que 

ten lugar dentro da linguaxe no canto de ser imposta 

como un imperativo categórico dende “fóra”. Tan 

pronto como a linguaxe comeza a xogar, coma nos 

poemas acrósticos que examinou, parece resoar 

cunha complexidade que se autoamplifica. Saussure 

tentou cuantificar os anagramas, mais as súas figuras 

fuxían del (como se quizabes estiveran imbricadas 

ecuacións non lineais). Tamén, comezou a atopar 

anagramas en todos lados, incluso na prosa latina. Co-

mezou a preguntarse se estaba a alucinar, ou se os 
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anagramas eran un proceso natural e inconsciente 

da parole. Abandonou o proxecto.

E pregúntome: se unha cantidade significativa 

desta información fose triturada a través dunha com-

putadora ¿iamos ser quen de comezar a modelar a 

linguaxe en termos dos sistemas complexos e diná-

micos? As gramáticas entón non serían “innatas”, 

senón que emerxerían do caos como “ordes supe-

riores” en evolución espontánea, no senso de Prigo-

gine de “evolución creativa”. Poderiamos imaxinar 

as gramáticas como “atractores estraños”, coma un 

deseño oculto que “causara” os patróns-anagramas 

que son “reais” pero que teñen “existencia” tan só 

nos termos dos patróns que manifestan. Se o signi-

ficado é fuxitivo, quizabes isto se deba a que a con-

ciencia mesma, e polo tanto, a linguaxe, é fractal.

Atopo esta teoría máis satisfactoriamente anar-

quista do que a antilingüística ou o Chomskianismo. 

Suxire que a linguaxe pode sobrepasar a representa-

ción e a mediación, non porque sexa innata, senón 

porque é o caos. Suxeriría que toda a experimentación 

dadaísta (Feyerabend describiu a súa escola de epis-

temoloxía científica como “dadá anarquista”) na 

poesía de sons, nos xestos, no corta-e-pega, nas lin-

guas das bestas, etc... todo isto tiña como obxectivo 

non tanto destruír ou construír a linguaxe, senón 

creala. O nihilismo apunta de xeito pesimista que 

a linguaxe crea significados “arbitrariamente”. A 

lingüística do caos ledamente está de acordo, mais 

engade que a linguaxe pode sobrepasar á linguaxe, 

que a linguaxe crea liberdade a partir da confusión 

e decadencia da tiranía semántica.

Apéndice B:
Hedonística aplicada

A PANDILLA DE BONNOT estaba composta por 

vexetarianos, e só bebían auga. Chegaron a un mal 

(aínda que pintoresco) final. Vexetais e auga son, 

por si mesmos, cousas excelentes (en verdade, puro 

zen), mais non deberan consumirse como martirio, 
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senón como epifanía. A auto-negación, como praxe 

radical, o impulso nivelador, ten o sabor da miseria 

milenarista, e esta corrente da esquerda comparte a 

súa fonte e orixe histórica co puritanismo neofun-

damentalista e a reacción moralista da nosa década. 

A nova áscese, xa sexa practicada por anoréxicos 

irresponsábeis con perigo da súa saúde, sociólogos-

policía de beizos delgados, nihilistas agudos dos 

arrabaldos, baptistas fascistas pornócratas, torpedos 

socialistas, republicanos sen drogas... en todos os ca-

sos, a forza motivadora é a mesma: resentimento, 

resentimento.

Na cara da anestesia contemporánea pecksniffia-

na, erixiremos unha galería enteira de antepasados, 

heroes que levaron adiante a loita contra a mala 

conciencia mais que aínda sabían como divertirse, 

un xenial caldo xenético, unha categoría estraña 

e difícil de definir, as grandes mentes non só para 

a Verdade, senón tamén para a verdade do pracer; 

serios, mais non sobrios, cuxa soleada disposición 

fainos non lentos, senón afiados e cortantes coma o 

gume da navalla; brillantes, mais non atormentados. 

Imaxinade a Nietzsche cunha boa dixestión. Non 

son tépedos Epicúreos, nin tampouco inchados Si-

baritas. Unha especie de hedonismo espiritual, un 

real Camiño do Pracer, visión da boa vida que é, ao 

mesmo tempo, nobre e posible, asentada na sensa-

ción da magnífica sobreabundancia da realidade.

O Xeque Abu Sa'id do Khorasán

Charles Fourier

Brillat-Savarin

Rabelais

Abu Nuwas

Aga Khan III

R. Vaneigem

Oscar Wilde

Omar Khayyam

Sir Richard Burton

Emma Goldman

engadide os vosos favoritos
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Apéndice C:
Citas a maiores

E para nós, El ten reservado o oficio

do desemprego permanente.

Se El quixera que traballásemos, despois de todo,

non tería creado este viño. Viño

Cun pelexo disto, señor, disto,

apresuraríaste a cometer economías?

—Jalaloddin Rumi, Diwan-e Shams

Aquí cun molete de pan baixo as pólas,

un frasco de viño, un libro de poemas,

e contigo ao meu carón, cantando no ermo...

e o ermo torna en paraíso agora.

Ah!, miña amada, enche a miña copa que limpa

a día de hoxe os remorsos polo pasado e os medos 

polo futuro.

Mañá? Se mañá pode que sexa eu mesmo

cos sete mil anos de onte.

Ah!, meu amor! Se puidésemos conspirar

ti e mais eu co Destino para botarlle

a man a este triste e enteiro esquema das cousas,

¿non o escachariamos en mil anacos,

para logo moldealo de novo, facéndoo máis próxi-

mo aos desexos do corazón?

—Omar/FitzGerald

A historia, o materialismo, o monismo, o positivismo 

e todos os demais “ismos” do mundo son ferramen-

tas vellas e oxidadas das que xa non teño necesida-

de; nin sequera me preocupan xa. O meu principio 

é a vida, o meu fin é a morte. Quero vivir a miña vida 

intensamente para poder entregarme á miña vida 

traxicamente.

Estás a agardar pola revolución? A miña propia 

comezou xa vai moito tempo! Cando esteas prepa-

rado (Deus! Vaia espera sen fin!) non me importa-

rá acompañarte por un treito. Mais cando pares, eu 

continuarei na miña tola e triunfal vía cara á grande e 

sublime conquista da nada! Calquera sociedade que 
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constrúas terá os seus límites. E fóra dos límites de 

calquera sociedade vagarán os vagabundos, heroicos 

e sen control, cos seus pensamentos salvaxes e virxes; 

aqueles que non poden vivir sen estaren sempre a 

planear novos e terríbeis estouros de rebelión!

Eu estarei entre eles!

E despois de min, do mesmo xeito que antes de 

min, haberá aqueles que lle dirán aos seus compa-

ñeiros: “Virade cara a vós mesmos antes que cara aos 

vosos deuses ou aos vosos ídolos. Atopade o que se 

agocha en vós mesmos. Sacádeo á luz. Ensinádevos 

a vós mesmos!”.

Porque cada persoa que, na pescuda da súa 

propia interioridade, extrae o que estaba miste-

riosamente agochado dentro, é unha sombra que 

eclipsa calquera forma de sociedade que poida 

existir baixo o sol! Todas as sociedades tremen can-

do a desprezadora aristocracia dos mendigos, dos 

inaccesibles, dos únicos, dos gobernadores sobre 

o ideal e dos conquistadores da nada avanzan con 

resolución.

Así que veña, iconoclastas, avante!

“Xa o ceo anticipador torna escuro e silencioso!”

—Renzo Novatore

Arcola, Xaneiro, 1920

Rosmadeira Pirata
Capitán Bellamy

Daniel Defoe, escribindo baixo o pseudónimo de 

Capitán Charles Johnson, deixou o que se conver-

tería no texto histórico básico arredor dos Piratas: A 

General History of the Robberies and Murders of the Most 

Notorious Pirates (Historia Xeral dos Roubos e Asasi-

natos dos máis Notables Piratas). Segundo Patrick 

Pringle (no seu libro Jolly Roger) o recrutamento pi-

rata era sobre todo exitoso entre os parados, servos 

fuxidos e criminais transportados ás colonias. A alta 

mar facía de instantánea niveladora das diferencias 

de clase. Defoe narra que un pirata chamado Ca-

pitán Bellamy lle soltou este discurso a un capitán 



124 125

constrúas terá os seus límites. E fóra dos límites de 

calquera sociedade vagarán os vagabundos, heroicos 

e sen control, cos seus pensamentos salvaxes e virxes; 

aqueles que non poden vivir sen estaren sempre a 

planear novos e terríbeis estouros de rebelión!

Eu estarei entre eles!

E despois de min, do mesmo xeito que antes de 

min, haberá aqueles que lle dirán aos seus compa-

ñeiros: “Virade cara a vós mesmos antes que cara aos 

vosos deuses ou aos vosos ídolos. Atopade o que se 

agocha en vós mesmos. Sacádeo á luz. Ensinádevos 

a vós mesmos!”.

Porque cada persoa que, na pescuda da súa 

propia interioridade, extrae o que estaba miste-

riosamente agochado dentro, é unha sombra que 

eclipsa calquera forma de sociedade que poida 

existir baixo o sol! Todas as sociedades tremen can-

do a desprezadora aristocracia dos mendigos, dos 

inaccesibles, dos únicos, dos gobernadores sobre 

o ideal e dos conquistadores da nada avanzan con 

resolución.

Así que veña, iconoclastas, avante!

“Xa o ceo anticipador torna escuro e silencioso!”

—Renzo Novatore

Arcola, Xaneiro, 1920

Rosmadeira Pirata
Capitán Bellamy

Daniel Defoe, escribindo baixo o pseudónimo de 

Capitán Charles Johnson, deixou o que se conver-

tería no texto histórico básico arredor dos Piratas: A 

General History of the Robberies and Murders of the Most 

Notorious Pirates (Historia Xeral dos Roubos e Asasi-

natos dos máis Notables Piratas). Segundo Patrick 

Pringle (no seu libro Jolly Roger) o recrutamento pi-

rata era sobre todo exitoso entre os parados, servos 

fuxidos e criminais transportados ás colonias. A alta 

mar facía de instantánea niveladora das diferencias 

de clase. Defoe narra que un pirata chamado Ca-

pitán Bellamy lle soltou este discurso a un capitán 



126 127

dun navío mercante que capturara como botín. O 

capitán da nave mercante acababa de rexeitar unha 

invitación para unirse aos piratas.

Sinto que non che permitan recuperar a nave, 

pois rexeito facerlle mal a ninguén, cando non 

vai na miña avantaxe. Maldita sexa a nave, temos 

que afundila, e podería serche de utilidade a ti. 

Aínda que sexas un cadeliño fisgón, coma todos 

os que se someten a seren gobernados por leis 

que os homes ricos fixeron para a súa propia 

seguridade, porque os miserables covardes non 

teñen a coraxe de defender doutro xeito o que 

conseguen con trampas e trucos; mais maldi-

tos sexades todos: malditos eles por seren unha 

panda de desvergonzados astutos, e malditos 

vós, que servides, por serdes unha fato de cabe-

zasocas con corazón de galiña. Eles insúltannos, 

como fan os canallas, cando a única diferenza 

entre nós é esta: que eles lle rouban aos pobres 

ao abeiro da lei, por forza, e nós roubamos aos 

ricos ao abeiro da nosa propia coraxe ¿Non che 

iría mellor a ti facerche un de nós, que correr de-

trás deses canallas para que che dean traballo?

Cando o capitán respostou que a súa conciencia 

non lle permitiría rachar coas leis de Deus, o pirata 

Bellamy continuou:

Es un canalla de conciencia diabólica. Eu son un 

príncipe libre, e teño tanta autoridade para fa-

cerlle a guerra a todo o mundo como aquel que 

ten cen naves no mar, e un exército de cen mil 

homes no campo de batalla. E isto dimo a miña 

conciencia. Mais non ten sentido discutir con ca-

deliños de saia, que deixan que os seus superio-

res mallen neles a pracer arredor da cuberta.

A cea

O tipo máis alto de sociedade humana dentro da 

actual orde social atópase nos salóns. Nas elegantes 

e refinadas reunións das clases aristocráticas non se 

ve ningunha da impertinente interferencia da lexis-
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lación. A individualidade de cada un é totalmente 

admitida. A interrelación, polo tanto, é perfecta-

mente libre. A conversa é continua, variada e bri-

llante. Fórmanse grupos de acordo coa atracción. 

Tamén son disoltos continuamente, e reconstruídos 

a través da operación da mesma sutil e onmiabar-

cadora influencia. O respecto mutuo afecta a todas 

as clases, e a máis perfecta harmonía, acadada xa-

mais, en relacións humanas complexas rexe baixo 

precisamente estas condicións que os lexisladores 

e os estadistas temen como condicións de inevita-

ble anarquía e confusión. Se existen leis de etiqueta 

nalgún senso, son meras suxerencias ou principios 

admitidos e xulgados propios por cada un, por cada 

mente individual.

¿É posible imaxinar que en todo o progreso futu-

ro da humanidade, con todos os seus innumerables 

elementos de desenvolvemento que están a desen-

volverse na idade presente, a sociedade en xeral, 

e todas as súas relacións, non acadará un grao tan 

alto de perfección coma en certas seccións da socie-

dade, que en certas relacións especiais, xa se teñen 

acadado?

Imaxinade que o intercambio do salón estea re-

gulado por unha lexislación específica. Deixemos 

que o tempo que cada cabaleiro pode falar con 

cada dama sexa fixado pola lei; a posición na que 

deban estar de pé ou sentados se vexa precisamente 

regulada; que os suxeitos cos que poden falar, e o 

ton de voz e os xestos acompañantes cos que poden 

manexarse, sexan definidos de maneira coidadosa, 

baixo o pretexto de previr a desorde e o abuso dos 

privilexios e dereitos de cada un ¿poderiamos entón 

concibir calquera cousa mellor calculada ou que 

con máis certeza poida tornar o intercambio social 

nunha escravitude intolerable, nunha confusión sen 

esperanza?

S. Pearl Andrews, A Ciencia da Sociedade
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